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WAND AIRCONDITIONERS
(SPLIT SYSTEMEN, AIR-TO-AIR, WARMTEPOMP)

GEBRUIKSHANDLEIDING

WAARSCHUWING:
LEES VOOR GEBRUIK VAN DE NIEUWE AIRCONDITIONER DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING GOED DOOR.

� "SUPER HEALTH" MONOSPLIT MODELLEN:

R410A

HKEI - HCNI 262 G
HKEI - HCNI 352 G
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GEVAAR

 

 

Benzine

 

Agressief
Reinigings-

middel

Het systeem moet worden geïnstalleerd door een professionele installateur. Probeer het systeem nooit zelf
te repareren. Deze unit heeft onderdelen welke bereikt kunnen worden bij het openen of wegnemen van de
panels, en dit veroorzaakt blootstelling aan hoge voltages. Ook met het uitschakelen van de stroom, is het 
niet altijd mogelijk om het risico van elektrische schokken te vermijden.

� Plaats je handen of andere objecten niet dicht bij de luchtuitlaat van de 
binnen of buitenunit.
� Beide units bevatten een ventilator en werkt op hele hoge snelheid. Het 
aanraken van de ventilator tijdens werking kunnen mensen serieuze 
verwondingen veroorzaken en beschadigd de unit.
� Jonge kinderen moeten begeleid worden om ze te verzekeren dat ze 
niet dichtbij het apparaat spelen.

� Om het risico van elektrische schokken te vermijden, spuit geen
water of andere vloeistoffen op de binnenunit.

� Ventileer de ruimte regelmatig terwijl de airconditioner werkt,
vooral als ook een gastoestel werkt in de ruimte.
� Verzuim van het opvolgen van deze instructies kan een gebrek 
van zuurstof binnen de ruimte veroorzaken.

� Om elektrische schokken te vermijden, schakel de voedingsspanning
af voordat er met schoonmaken of enig andere routine onderhoud
wordt begonnen.
� Volg de instructies schoonmaken zoals verder omschreven in deze handleiding.

� Gebruik geen vloeibare of spuitbus schoonmaakmiddelen op de unit. 
Gebruik altijd een zacht en droge doek.
� Om elektrische schokken te voorkomen, probeer nooit de unit schoon te 
te maken door water erop te spuiten.

� Gebruik geen brandbare of bijtende huishoudelijke schoonmaakmiddelen 
binnen in de unit, omdat sommige onderdelen kunnen worden aangetast.

� Voor geschikte uitvoering, laat de airconditioner onder temperatuur en 
vochtigheid condities werken zoals aangegeven in deze handleiding.  
Als de unit over deze condities werkt, kunnen storingen optreden of kan
vocht van de binnenunit af druppelen.

NOTITIE: Onder geen enkele reden de koelleidingen loskoppelen. Deze unit bevat R410A (freon) gas onder 
druk. Als de airconditioner naar een andere plaats moet, neem dan contact op met de installateur.
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HOOG EFFICIENTIE EN ENERGIE BESPARENDE COMPRESSOR
Buitenunits zijn uitgerust met hoge efficientie rotary compressoren.

INFRARODE AFSTANDSBEDIENING
Alle beschikbare functies van de airconditioner moeten ingesteld worden door gebruik van
de infrarode afstandsbediening, het LCD panel toont meteen de werkende instellingen.

ON TIMER / OFF TIMER
ON Timer, programma om de unit te starten binnen 24 uur, met stappen van 30 minuten of met
1 uur stappen.
OFF Timer, programma om de unit te stoppen binnen 24 uur, met stappen van 30 minutes of met
1 uur stappen.
De unit kan ook op volgorde geprogrammeerd worden met starten en stoppen, binnen 24 uur.

DROGEN
Wanneer �DRY� functie is geselecteerd, de airconditioner verminderd sterk de vochtigheid
binnen de ruimte en houdt de kamertemperatuur ook op constante waarde.

REGELING VAN DE BINNENUNIT VENTILATOR
Thermostaat stop. In verwarmen, wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt stopt de
compressor en de ventilatiesnelheid wordt verlaagd om koude luchtstroom te voorkomen.
Hot Keep. Aan het begin van verwarmen, start de binnen ventilator met 5 minuten vertraging,
dat is wanneer de temperatuur van de warmtewisselaar nog onvoldoende is.

"SLEEP" FUNCTIE (ENERGIE BESPAREND)
Bestaat uit een automatische en geleidelijke correctie van het verschil tussen de kamer-
temperatuur en de ingestelde temperatuur. Dit voorkomt dat de unit constant werkt op een
piek capaciteit voor een lange periode.

MICROPROCESSOR GEREGELDE ONTDOOIFUNCTIE (VERWARMEN)
De microprocessor op de printplaat kan de afnamen in verwarmingscapaciteit volgen welke
veroorzaakt wordt door ijsrijping op de warmtewisselaar van het buitendeel, en geeft het
signaal voor automatische ontdooiing; een LED op het bedieningspaneel van de binnenunit
licht op wanneer deze functie geactiveerd is.

THERMOSTAAT MET MICROCOMPRESSOR REGELING
De thermostaat wordt geregeld door de mircoprocessor welke een energie besparing kan
geven en verhoogd de comfort, doordat ruimte temperatuur nauwkeurig wordt bepaald.

ALGEMENE INFORMATIE

Hoofdlijnen specifieke omschrijvingen
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BINNEN VENTILATOR MET AUTOMATISCHE SNELHEID REGELING
De luchtstroom van de binnenunit kan stap bij stap geregeld worden, op basis van het verschil
tussen de ruimte temperatuur en de ingestelde temperatuur. Dit staat toe om de verlopen tijd
te verminderen om de gewenste temperatuur te bereiken in Koelen en Verwarmen, met
behandeling van de geschikte lucht volumes.

BINNEN VENTILATOR MET LAAG GELUIDSNIVEAU
Deze ventilator is gevormd en ontwikkeld om zeer lage waarde in geluidsniveau te 
realiseren ook op de hoogste rotatie snelheid.

HOGE EFFICIENTIE BINNEN WARMTEWISSELAAR
De gebogen vorm van de binnen warmtewisselaar, de koperen leiding met inwendige
groeven en de speciaal gevormde aluminium lamellen maakt een opmerkelijke 
verhoging in de efficientie van warmte overdracht mogelijk.

GEMOTORISEERDE LOUVER
De horizontale louver kan direct bediend worden met de bediening. Verschillende
opties kunnen hierbij geselecteerd worden:
� �AIR DIRECTION�, staat de gebruiker toe om gewenste verticale orientering van de
luchtstroom te laten onthouden. wanneer de gewenste louver positie is geselecteerd,
wordt het onthouden door de elektronica en bij elke volgende start ingesteld.
� �SWING�, de louvers bewegen constant omhoog en omlaag, dus vergroot de lucht-
circulatie binnen in de ruimte.

DIAGNOSTIEK EN BESCHERMENDE FUNCTIES
Door het knipperen van de LED lampjes op het bedieningspaneel van de binnenunit, kan
de storingscode nauwkeurig worden bepaald.

AUTOMATISCHE HERSTART NA EEN STROOMONDERBREKING
� Wanneer een stroomonderbreking optreedt, stopt de airconditioner meteen.
� Wanneer de voeding herstelt is, zal OPERATION lamp beginnen met knipperen.
� De airconditioner zal automatisch herstarten 3 minuten nadat de voedingspanning herstelt
is. Dit betekent dat het niet noodzakelijk is de ON/OFF knop op de afstandsbediening te
drukken. Dezelfde instellingen zoals voor de stroomonderbreking zijn geldig.

SPECIAAL GECOATE ONDERDELEN OM DE HYGIENE TE VERBETEREN
De warmtewisselaar en de cross flow ventilator op de binnenunit zijn speciaal behandeld
om de toename van schimmels en bacterien te voorkomen .

ANTI-VERVUILING FILTERS EN HEALTH-VERBETERING METHODE
De ionizer (ionen generator), de antibacteriele filter met biologische enzym, de actieve
carbon elektrostatische filter op de binnenunit, samen met de oxygen generator op de
buitenunit, geeft een hoger comfort en gezonde lucht kwaliteit binnen in de ruimte.

ALGEMENE INFORMATIE
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TEMP

AUTO COOLDRY
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FAN
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MODE

TIMER ON
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ON/OFF

TIMER OFF

        AIR   DIRECTION

        SWING

        LED

TURBO

SET TEMPERATURE (˚C)

RESET LOCK

DISPLAY

FAN SPEED

Binnenunit

Buitenunit

Binnenunit

1. Voorpaneel

2. Lucht inlaat

3. Luchtfilter
4. Lucht uitlaat

5. Horizontale uitblaaslouver

6. Verticale uitblaaslouver

7. LED Panel
8. Infrarode signaal ontvanger

9. Infrarode afstandsbediening

10. Nood werking/Test knop

Buitenunit

11. Koelleidingen en condensafvoer

12. Lucht inlaat

13. Lucht uitlaat

BINNEN -EN BUITENUNIT OMSCHRIJVINGEN

Figuur onder is alleen voor uitleg. De echte verschijning van de componenten kunnen enigzins
verschillen.
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Om de beste resultaten van de unit te verkrijgen, is het aanbevolen om de volgende condities te gebruiken:

NOTITIE: Indien de unit werkt in ruimtes met oliedampen of andere vluchtige materie, kan de
warmtewisselaar vervuild of verstopt raken. 

Gebruik de airconditioner binnen de hierboven aangegeven temperatuur bereik, omdat anders de
ingebouwde beschermende functies de werking van het systeem onderbreken.

AANBEVOLEN WERKINGCONDITIES

DISPLAY PANEL OP DE BINNENUNIT

Buiten temperatuur: 18 tot 43 ˚C
Ruimte temperatuur:                                                                                1 7 tot 32 ˚C

KOELEN ATTENTIE:
Kamer relatieve vochtigheid zal lager moeten zijn dan 80%. Als de airconditioner
over deze grens zal komen, kan de warmtewisselaar bedekt raken met ijs.

Buiten temperatuur: -7 tot 24 ˚C
VERWARMEN

Ruimte temperatuur:                                                                                 17 tot 30 ˚C

DROGEN
Buiten temperatuur:   18 tot 43 ˚C

Ruimte temperatuur:                                                                                   17 tot 32 ˚C

Signaal ontvanger

1 2 3 4 5

AUTO  DEFROST  OPERATION TIMER

1)  AUTO MODE lamp:
Licht op wanneer AUTO mode is geselecteerd.

5) TIMER lamp:
Licht op tijdens werking onder de  TIMER functie (TIMER ON,TIMER OFF mode).

2) PRE-DEF. (HOT KEEP/DEFROSTING) lamp:
� Tijdens het verwarmen, kan de buitenunit warmtewisselaar bedekt raken met ijs. Als dat gebeurt start 
automatisch het ontdooien en zal dit lampje gaan branden.
� Dit lampje brandt ook wanneer de voorbereiding functie �Hot Keep� voor de binnenunit warmtewisselaar
is geactiveerd. Dit is het geval wanneer de airconditioner start met verwarmen en de temperatuur van de
binnenunit warmtewisselaar nog te laag is (koude lucht voorkoming functie).

3) Digitale Display Indicator:
Geeft de ingestelde temperatuur aan tijdens de werking van de airconditioner.

4) OPERATION lamp:
Wanneer de voeding naar de unit wordt ingeschakeld, knippert het lampje 6 keer. Het lampje brandt tijdens
normale werking. Het knippert snel in geval van interventie van een beschermende functie.
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Gebruik voor de afstandsbediening 2 �AAA� batterijen (1,5V)

! Verwijder het voorklepje van de bediening door het eraf te

schuiven in de richting zoals de pijltjes aangeven (zie foto)

! Vervang de gebruikte batterijen door nieuwe. Controleer

of ze correct zijn geplaatst zoals aangegeven.

! Na het plaatsen van de batterijen, druk op de �RESET�
knop op de afstandsbediening (zie uitleg verder)

NOTITIE: Gebruik alleen nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type. Als de airconditioner een lange periode niet 
wordt gebruikt, verwijder de batterijen dan uit de bediening, omdat deze defect kan raken door roest lekkage.
Een batterij gaat gemiddeld een jaar mee. Vervang de batterijen wanneer er geen ontvangst beep van de binnenunit
is of als de transmissie indicator op de afstandsbediening te kort oplicht.

INFRARODE AFSTANDSBEDIENING

TEMP

AUTO
COOL
DRY
HEAT

FAN
HIGH
MED
LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBOO2

(˚C)

Vervanging van de batterijen
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INFRARODE AFSTANDSBEDIENING
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1) TEMP ▼▼▼▼▼ knop:
Druk op deze knop om de ingestelde temperatuur te verlagen met 1°C.

2) TEMP ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ knop:
Druk op deze knop om de ingestelde temperatuur te verhogen met 1°C.

3) MODE knop:
Met elke druk op deze knop, veranderd de werking mode in de richting zoals aangegeven.

AUTO COOL DRY HEAT FAN 

AUTO = Automatisch

COOL = Koelen

DRY = Ontvochtigen

HEAT = Verwarmen

FAN = Ventileren

4) SWING knop:
Om de automatische beweging van de gemotoriseerde louver te starten of te stoppen.

5) RESET knop:
Om de normale werking van de afstandsbediening te herstellen in geval van storingen of na vervanging
van de batterijen.

Omschrijving bedieningspaneel
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6) AIR DIRECTION knop:
Om de hoek van de gemotoriseerde louver te veranderen, overeenkomend met de comfort benodigdheid.

7) LED DISPLAY knop:
Om de digitale display op de binnenunit aan/uit te schakelen.

8) FAN SPEED knop:
Om de ventilatiesnelheid te kiezen.
Mogelijke opties zijn: LOW (Lage snelheid), MED (Medium snelheid), HIGH (Hoge snelheid).

9) ON/OFF knop:
Om de airconditioner aan / uit te schakelen.

10) TIMER ON knop:
Om de inschakeltijd van de airconditioner te programmeren.
Met elke druk op deze knop, neemt de ingestelde tijd met 30 minuten toe.
Als de ingestelde tijd minstens 10 uur is, neemt de ingestelde tijd met elke druk op deze knop met 60
minuten toe.
Om de TIMER ON functie te annuleren, moet de ingestelde tijd 00 zijn.

11) SLEEP knop:
Om de energie besparende functie met automatische en geleidelijke correctie van de ingestelde temperatuur 
te activeren/deactiveren. Deze functie is mogelijk in AUTO, COOL en HEAT modes.
Het is ook mogelijk om de SLEEP functie te cancellen door te drukken op een andere knop op de bediening.

Omschrijving bedieningspaneel

INFRARODE AFSTANDSBEDIENING
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12) TIMER OFF knop:
Om de uitschakeltijd van de airconditioner te programmeren.
Met elke druk op deze knop, verminderd de ingestelde tijd met 30 minuten.
Als de ingestelde tijd minstens 10 uur is, met elke druk op deze knop verminderd de ingestelde tijd met 60
minuten.
Om de TIMER OFF functie te annuleren, moet de ingestelde tijd 00 zijn.

13) LOCK knop:
Om alle andere knoppen op de afstandsbediening te blokkeren/deblokkeren, om ongewenste veranderingen
van de werking instellingen te voorkomen.

14) TURBO knop:
In COOL mode, deze knop activeert de verhoogde werking in Koelen. Dit staat toe om de ingestelde
ruimte temperatuur binnen een korte tijd te bereiken.

15) O2 knop:
Om de oxygen voortbreng methode op de buitenunit te activeren/deactiveren.

Omschrijving bedieningspaneel

INFRARODE AFSTANDSBEDIENING
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Omschrijving bedieningspaneel
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3TRANSMISSIE
Indicator

OPERATION 
MODE Indicator

LOCK Indicator

TIMER DISPLAY 
Indicators

DIGITALE 
DISPLAY 

ON/OFF Indicator

FAN SPEED

TIMER ON OFF

FAN MODE 
Indicator

7
Indicators

1) Digitale display:
Deze ruimte geeft de ingestelde temperatuur waarde aan (°C).
Wanneer de TIMER functie is ingesteld, deze ruimte geeft de inschakel/uitschakeltijd van de airconditioner
aan.

2) Transmissie indicator:
Het knippert eenmaal elke keer als de afstandsbediening een signaal geeft naar de binnenunit.

3) ON/OFF indicator:
Dit symbool verschijnt wanneer de airconditioner aan wordt gezet met de afstandsbediening.
Wanneer de airconditioner wordt uitgezet met de afstandsbediening, verdwijnt dit symbool.

4) OPERATION MODE indicators:
Deze geeft de gangbare werking mode aan.

5) LOCK indicator:
Dit licht op wanneer de LOCK functie is geactiveerd.

6) TIMER MODE indicators:
Deze worden aangegeven wanneer de TIMER functie is ingesteld.
TIMER ON = Inschakeltijd van de airconditioner.
TIMER OFF = Uitschakeltijd van de airconditioner.
TIMER ON-OFF = In / of uitschakeltijd van de airconditioner, in volgorde.

7) FAN SPEED indicators:
Geeft de geselecteerde ventilatiesnelheid van de binnenventilator aan.
Mogelijke informatie is: LOW (Lage snelheid), MED (Medium snelheid), HIGH (Hoge snelheid).

INFRARODE AFSTANDSBEDIENING

AUTO = Automatisch
COOL = Koelen
DRY = Ontvochtigen
HEAT = Verwarmen
FAN = Ventileren
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WERKING VAN DE AIRCONDITIONER

Het starten:

Schakel de voedingspanning in: het OPERATION
lampje op het voorpaneel van de binnenunit zal 6 keer
knipperen, daarna gaat het uit.

1.

 

Selecteer de gewenste werking, door op de
"MODE" knop te drukken:
• COOL (Koelen)
• HEAT (Verwarmen)
• FAN (Ventileren)

2.

 

Stel de gewenste temperatuur in door de
"TEMP" knoppen.

 

3.

 

Stel de gewenste ventilatiesnelheid in door op
de "FAN SPEED" knop te drukken:
- LOW
- MED
- HIGH

4.

 

Druk op de "ON/OFF" knop om de aircondi-
tioner te starten: nu brandt de OPERATION lamp.

 

Het stoppen:

Druk de "ON/OFF" knop op de afstandsbediening in
om de airconditioner te stoppen.

WAARSCHUWING: Tijdens werking in de FAN mode is het niet mogelijk om de ruimte temperatuur te
regelen. De instructies zoals aangegeven in paragraaf "2" zijn in dit geval niet van toepassing (zie hierboven). 

NOTITIE VOOR DE GEBRUIKER:

• In geval van snelle stop/start, start de airconditioner 
niet gelijk, maar na verloop van 3 minuten, ter be-
scherming van de compressor

TEMP

AUTO
COOL
DRY
HEAT

FAN
HIGH
MED
LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBOO2

(˚C)

Verwarmen, Koelen en Ventileren
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� Tijdens werking in drogen zal de airconditioner automatisch werken afhankelijk van
het temperatuurverschil tussen de ruimte temperatuur en de ingetselde temperatuur.
� Tijdens de werking in drogen wordt de temperatuur geregeld door omschakelen tussen 
de werking koelen en ventileren in de lage ventilatiesnelheid.

Koelen     ventleren     koelen       ventileren    koelen

Ruimte
temperatuur

Ingestelde temperatuur
Tijd

Werking in drogen

WERKING VAN DE AIRCONDITIONER

Drogen

Het starten:

1.
 

Selecteer de DRY mode door te drukken op de
"MODE" knop.

2. Stel de gewenste temperatuur in door de
"TEMP" knoppen in te drukken.

• In de DRY mode, is de ventilatiesnelheid "AUTO"
ingesteld en een andere keuze is niet mogelijk

3. 

Het stoppen:

Druk de "ON/OFF" knop op de afstandsbediening in
om de airconditioner te stoppen.

NOTITIE VOOR DE GEBRUIKER:
• In geval van snelle stop/start, start de airconditioner

niet gelijk, maar na verloop van 3 minuten, ter be-
scherming van de compressor.

TEMP

AUTO
COOL
DRY
HEAT

FAN
HIGH
MED
LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBOO2

(˚C)

Schakel de voedingspanning in: het OPERATION lampje
op het voorpaneel van de binnenunit zal  6 keer
knipperen, daarna gaat het uit.

Druk de "ON/OFF" knop in om de airconditioner
te starten: nu brandt de OPERATION lamp vol.
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Wanneer "AUTO" is geselecteerd, start de airconditioner
in de meest geschikte werking, op basis van de ruimte 
temperatuur. 

Het starten:

1. Selecteer "AUTO" mode met de "MODE" knop.

2. Stel de gewenste temperatuur in door de "TEMP" 
knoppen in te drukken. 

3.

Het stoppen:

Druk de "ON/OFF" knop op de afstandsbediening in
om de airconditioner te stoppen.

WAARSCHUWING: Tijdens de werking in de AUTO mode is het niet mogelijk om de ventilatiesnelheid te
regelen. De ventilatiesnelheid wordt automatisch gekozen.

NOTE FOR THE USER:

• In geval van snelle stop/start, start de airconditioner
niet gelijk, maar na verloop van 3 minuten, ter
bescherming van de compressor.

Schakel de voedingspanning in: het OPERATION lampje
op het voorpaneel van de binnenunit zal 6 keer knipperen,
daarna gaat het uit.

Druk de "ON/OFF" knop in om de unit te starten
nu brandt de OPERATION lamp vol.

TEMP

AUTO
COOL
DRY
HEAT

FAN
HIGH
MED
LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBOO2

(˚C)

WERKING VAN DE AIRCONDITIONER

AUTO Mode 
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WERKING VAN DE AIRCONDITIONER

SLEEP Mode (Energie besparend) 

De SLEEP mode kan men selecteren tijdens de volgende
modes:
• Koelen
• Verwarmen
• "AUTO"
Dit staat een energiebesparende werking van de aircon-
ditioner toe. Voor meer details, zie verder.

WAARSCHUWING: Tijdens werking in de  "SLEEP" mode, is het niet mogelijk om de ventilatiesnelheid te
regelen. De ventilatiesnelheid wordt automatisch gekozen. 

Het starten:

1. Selecteer de gewenste mode door de "MODE" 
knop in te drukken.

2. Stel de gewenste temperatuur in door de "TEMP"
knoppen.

3.

NOTITIE VOOR GEBRUIKER:
• Soms start de airconditioner niet gelijk, maar na

3 minuten, ter bescherming van de compressor. 
 

Het stoppen:

Druk de "ON/OFF" knop op de afstandsbediening in
om de airconditioner te stoppen.

4. Druk op de "SLEEP" knop.

TEMP

AUTO
COOL
DRY
HEAT

FAN
HIGH
MED
LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBOO2

(˚C)

Schakel de voedingspanning in: het OPERATION lampje
op de binnenunits voorpaneel knippert 6 keer, daarna
gaat het uit.

Druk de "ON/OFF" knop in om de airconditioner
te starten: nu brandt de OPERATION lamp vol.
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Druk op de "SLEEP" knop

In Koelen

Druk op de "SLEEP" knop

In Verwarmen

+1˚C

+1˚C

1 uur 1 uur

Ingestelde
temperatuur

-1˚C

-1˚C

Ingestelde 
temperatuur

1 uur 1 uur

� WERKING IN �SLEEP� MODE:
Deze mode kan geselecteerd worden tijdens werking in Verwarmen, Koelen of "AUTO" mode.

De unit schakelt automatisch uit na 7 uur tijdens �SLEEP� werking.

- In Koelen, neemt de ingestelde temperatuur toe met 1°C per uur tijdens het eerste en tweede uur,

daarna blijft het gelijkmatig, terwijl de ventilatiesnelheid �LOW� is.

- In Verwarmen, neemt de ingestelde temperatuur af met 1°C per uur tijdens de eerste en tweede

uur, daarna blijft het gelijkmatig, terwijl de ventilatiesnelheid �LOW� is; De functie tegen onverwarmde

lucht heeft voorrang.

- In �AUTO� mode worden dezelfde voorwaarden gehanteerd als tijdens de automatisch gekozen

instelling.

WERKING VAN DE AIRCONDITIONER 

SLEEP Mode (Energie besparend) 
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Waarschuwing:

� Tijdens werking onder de TIMER functie zal de afstandsbediening automatisch een signaal verzenden om het binnendeel
te starten of te stoppen op de ingestelde tijd. Plaats hiervoor de afstandsbediening op een zodanige locatie dat het binnendeel
deze signalen kan ontvangen en controleer dat er geen obstakels de signalen kan verstoren.

NOTITIE: TIMER instelling is voor 24 uur geldig, het is niet mogelijk deze functie als een week timer te gebruiken.

Inschakeltijd (TIMER ON)

TIMER 

1.

2. 

3. 

4.

TEMP

AUTO
COOL
DRY
HEAT

FAN
HIGH
MED
LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBOO2

(˚C)

Druk op de TIMER ON knop. Op de LCD van de
bediening wordt de TIMER ON indicator aan-
gegeven, zowel de laatst ingestelde inschakeltijd
en de "h" symbool wordt aangegeven.

Druk herhaaldelijk op de TIMER ON knop totdat 
de gewenste tijd is aangegeven op de LCD
van de afstandsbediening.

Na 0,5 sec wordt de TIMER ON signaal gezonden
naar de binnenunit; 2 sec. later verdwijnt "h" 
symbool vanaf de LCD, zowel de ingestelde
tijd en de ingestelde temperatuur worden in plaats
daarvan aangegeven.

Om de TIMER ON functie te annuleren, regel
de ingestelde tijd naar 00.
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TIMER 

Uitschakeltijd (TIMER OFF)

Waarschuwing

� Tijdens werking onder de TIMER functie zal de afstandsbediening automatisch een signaal verzenden om het binnendeel
te starten of te stoppen op de ingestelde tijd. Plaats hiervoor de afstandsbediening op een zodanige locatie dat het binnen-
deel deze signalen kan ontvangen en controleer dat er geen obstakels de signalen kan verstoren.

NOTITIE: TIMER instelling is voor 24 uur geldig, het is niet mogelijk deze functie als een week timer te gebruiken.

1.

2. 

3. 

4.

TEMP

AUTO
COOL
DRY
HEAT

FAN
HIGH
MED
LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBOO2

(˚C)

Druk op de TIMER OFF knop. Op de LCD van de
bediening wordt de TIMER OFF indicator aan-
gegeven, zowel de laatst ingestelde uitschakel-
tijd en de "h" symbool wordt aangegeven.

Druk herhaaldelijk op de TIMER OFF knop totdat
de gewenste tijd is aangegeven op de LCD van
de afstandsbediening.

Na 0,5 sec wordt de TIMER OFF signaal ge-
zonden naar de binnenunit; 2 sec later verdwijnt
"h" symbool vanaf de LCD, zowel de ingestelde 
tijd en de ingestelde temperatuur worden in 
plaats daarvan aangegeven.

Om de TIMER OFF functie te annuleren, regel
de ingestelde tijd naar 00.
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TIMER 

In -en Uitschakeltijd (TIMER ON-TIMER OFF)

Waarschuwing:

� Tijdens werking onder de TIMER functie zal de afstandsbediening automatisch een signaal verzenden om het binnendeel
te starten of te stoppen op de ingestelde tijd. Plaats hiervoor de afstandsbediening op een zodanige locatie dat het
binnendeel deze signalen kan ontvangen en controleer dat er geen obstakels de signalen kan verstoren.

NOTITIE: TIMER instelling is voor 24 uur geldig, het is niet mogelijk deze functie als een week timer te gebruiken.

1.

2. 

3. 

4.

TEMP

AUTO
COOL
DRY
HEAT

FAN
HIGH
MED
LOW

MODE FAN SPEED

TIMER ONSLEEP

ON/OFF

TIMER OFF

AIR
DIRECTION

RESET LOCK

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY TURBOO2

(˚C)

5. 

6.

Druk op de TIMER OFF knop. Op de LCD van de
bediening wordt de TIMER OFF indicator aan-
gegeven, zowel de laatst ingestelde uitschakel- 
tijd en de "h" symbool wordt aangegeven.

Druk herhaaldelijk op de TIMER OFF knop totdat
de gewenste tijd is aangegeven op de LCD van 
de afstandsbediening.

Na 0,5 sec wordt elke Timer functie instelling,
de relevante signaal verzonden naar de binnen-
unit; 2 sec later verdwijnt "h" symbool vanaf de
LCD, zowel de ingestelde tijd en de ingestelde
temperatuur worden in plaats daarvan aan-
gegeven.

Om elke Timer functie instelling te annuleren,
regel de ingestelde tijd naar 00.

Druk op de TIMER ON knop. Op de LCD van de
bediening wordt de TIMER ON indicator aan-
gegeven, zowel de laatst ingestelde inschakel-
tijd en de "h" symbool wordt aangegeven.

Druk herhaaldelijk op de TIMER ON knop totdat
de gewenste tijd is aangegeven op de LCD van
de afstandsbediening.
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1) Controleer dat 2 volgeladen batterijen (�AAA� type, 1,5V) correct in de houder zijn geplaatst, door de

polariteit aanduidingen op de afstandsbediening. De gemiddelde levensduur voor de batterijen is 1 jaar.

2) Gebruik de afstandsbediening binnen 8 meter van het binnendeel en richt hierbij op de signaal ontvanger.

3) De afstandsbediening kan niet goed functioneren indien grodijnen, deuren of andere obstakels zich tussen de

afstandsbediening en de signaal ontvanger op het binnendeel bevinden.
4) Indien de afstandsbediening zijdelings van de signaal ontvanger wordt gehouden, is de maximale hoek voor

goede werking 30° aan de rechter of linker zijde vanaf de ontvanger. Als de bediening op de wand is bevestigd,
werkt het binnen een zijde afstand van 0,5 meter aan de rechter of linker zijde vanaf de ontvanger.
5) Indien de signaal ontvanger op het binnendeel bloot is gesteld aan direct zonlicht, kan deze niet goed 

functioneren.

6) Om interferentie te voorkomen, houdt de bediening tenminste 1 meter uit de buurt van HI-FI, TV en dergelijke.

7) Maak de afstandsbediening niet nat en voorkom dat enig soort vloeistof de bediening kan indringen.

Maximale afstand: 8 meter

NOTITIE: Gebruik de test functie niet met de normale werking van de airconditioner.

IR AFSTANDSBEDIENING INSTALLATIE EN WERKING

NOOD WERKING EN TEST SCHAKELAAR

Bedieningspaneel
Om de bedieningspaneel te bereiken, til het rooster naar voren.

 Openen van aanzuigrooster:
Open het rooster door beide kanten tegelijk
naar voren te bewegen, open het rooster niet 
te ver.

Sluiten van aanzuigrooster:
Duw beide zijden tegelijk dicht.

Nood werking:

Als de afstandsbediening kwijt is of de batterijen leeg zijn kan de airconditioner gestart worden door eenmaal te 
drukken op de "AUTO/COOL" schakelaar op het panel. De airconditioner functioneert dan in nood werking
"AUTO" mode. 

Testen van de airconditioner:

Druk tweemaal op de "AUTO/COOL" schakelaar op het panel. De airconditioner start geforceerd met koelen in de lage

ventilatie stand. Na 30 minuten wordt de werking omgeschakeld in drogen met een ingestelde temperatuur van 24˚C.

•

•

Stoppen van het nood werking of test functie:

Druk eenmaal op de "AUTO/COOL" schakelaar op het panel terwijl de airconditioner werkt in nood werking of test

mode: de unit stopt direct. Gebruik de afstandsbediening om terug te keren naar normale werking.

AUTO/COOL

Aanzuigrooster

Schakelaar

TEMP

AUTOCOOLDRYHEAT

FANHIGHMEDLOW

MODE

FAN SPEEDTIMER
ON

SLEEP

ON/OFF

TIMER
OFF

AIR
DIRECTION RESET LOCK

SET TEMPERATURE

SWING

LED
DISPLAY

TURBO

O
2

(˚C)
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REINIGING EN ONDERHOUD

No

Waarschuwing

Het is noodzakelijk de unit uit te schakelen en de
voeding af te schakelen voor het schoonmaken.

Reiniging van de binnenunit en de afstandsbediening

Waarschuwing

Gebruik een zachte, droge doek om de binnenunit en
de afstandsbediening af te vegen.

•

• Indien de binnenunit zwaar bevuilt is, gebruik een bevochtigde
doek met koud water. De inlaatrooster kan verwijderd worden
voor spoelen met water, daarna drogen met een doek.

Gebruik nooit een natte doek voor de afstandsbediening.
Geen chemische middelen, benzine, verdunner of 
dergelijke middelen gebruiken voor de binnenunit, dit kan 
de coating van de airconditioner aantasten of vervormen.

•

Benzine

Reiniging luchtfilters 

1) Open de inlaatrooster (zie figuur 3) totdat een klik geluid
wordt gehoord. 

Figuur 3 

Figuur 2 

Figuur 1 

Trek de filter eerst iets omhoog totdat de filter vrij is van de filter
haakjes, trek de filter daarna naar beneden weg (Figuur 4 en 5). 

2) 

Filter haakjes
Figuur 4 

Figuur 5

Reinig de luchtfilters om de twee weken.
Reinig de luchtfilters met een stofzuiger of water, laat het 
daarna drogen in de schaduw.

3) 

Household
Drain
Cleaner

Regelmatig de luchtfilters schoonmaken op z'n minst elke twee
weken is aanbevolen om vermindering in de werking en capaciteit
te verkomen. Om het schoonmaak correct te laten verlopen, graag
de volgende instructies goed observeren of neem contact op met
de installateur.
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REINIGING EN ONDERHOUD

4) Verwijder de luchtverfrisser filter vanuit zijn houder

zoals aangegeven in figuur 6.

• Reinig de luchtverfrisser een keer per maand en
vervang het elke 4~5 maanden.
• Reinigen met een stofzuiger.

Figuur 6

Verwijder de elektrostatische filter vanuit zijn houder
zoals aangegeven in figuur 7.

Figuur 7

Elektrostatisch Filter

5)

Om schokken te voorkomen, raak dit filter voor 10
minuten na het openen van het rooster niet aan.

• Reinig de elektrostatische filter met water en laat het
in de zon drogen voor  twee uur.
• Voordat het filter wordt teruggeplaatst controleer
dat het frame niet beschadigd is.

Plaats de luchtverfrisser filter terug.6)

Plaats de voorste luchtfilters terug in de unit en houdt u
hierbij rekening dat beide zijkanten van de filter correct
zijn geplaatst.

7)

Indien de airconditioner voor lange periode niet wordt gebruikt

Indien de airconditioner meer als een maand niet wordt gebruikt, 
is het noodzakelijk de airconditioner schoon te maken zoals boven 
beschreven met aanvullend de volgende zaken: 
•  Laat de airconditioner een halve dag werken in de FAN mode, 
om de unit binnenin te laten drogen.
•  Schakel de airconditioner uit en verbreek de voeding. Verwijder 
de batterijen uit de afstandsbediening totdat de airconditioner 
weer gebruikt gaat worden.
•  De buitenunit vereist periodieke onderhoud. Probeer dit niet 
zelf te verrichten, maar neem hiervoor contact op met uw installateur.

Controleer voor het starten van de airconditioner

•  Controleer of de bekabeling niet is beschadigd of is verbroken.
•  Controleer of de luchtfilter correct is geplaatst.
•  Controleer of de lucht inlaat of uitlaat niet zijn geblokkeerd 
door obstakels.

LET OP ! 

•  Raak de metalen lamellen (warmtewisselaar) niet aan
bij het wegnemen van de filter, dit kan verwonding veroorzaken.
•  Gebruik geen water in de unit om schoon te maken. Blootstelling
aan water kan de isolatie aan tasten, wat kan leiden tot
elektrische schokken.
• Voordat begonnen wordt met schoonmaken, controleer of de
voeding is afgeschakeld.

Luchtverfrisser filter
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Kies een geschikte temperatuur instelling:
� Wanneer de airconditioner werkt in verwarmen,
vermijdt een te hoge temperatuur in te stellen.

� Wanneer de airconditioner werkt in koelen,
vermijdt een te lage temperatuur in te stellen.

Reinig de luchtfilters frequent:
� Om de airconditioner in goede staat te houden,
is het nodig om de luchtfilters frequent te reinigen
(minstens elke 2 weken), zoals al eerder uitgelegd. 
Stof ophopingen op de luchtfilters verminderd de
airconditioners prestatie.

Laat geen deuren of ramen open:
� Dit verminderd de airconditioners efficientie en
zal een hogere elektriciteitsverbruik veroorzaken.
In geval van warmte overbelasting, kan de
beschermende functies worden aangesproken
en zal de normale werking van de airconditioner
worden onderbroken.

Gebruik TIMER functie niet overdadig:
� Stel geen periodes in van continu werking wanneer
het niet echt nodig is; houdt rekening of er daad-
werkelijk personen in deze ruimte zullen verblijven.

Stel de meest geschikte uitblaasrichting in:
� Door het zelf uit te proberen kunt u de verhoging
van comfort ervaren bij een correcte instelling
van de uitblaasrichting. Het energieverbruik
blijft gelijk maar het comfort wordt aanmerkelijk
verbeterd (zie volgende pagina).

Beperk blootstelling van zonlicht in de ruimte:
� Wanneer de airconditioner werkt in Koelen, zal u 
de ramen af moeten schermen met de gordijnen
om blootstelling van de directe zonlicht tijdens de
warmste uren van de dag te voorkomen. In dit
geval, verhoogt het werkelijk in comfort, en het
bespaard geld.

HINTS VOOR ECONOMISCH WERKING

 

Reinig de filter

Ramen dichthouden

TIMER

Koelen en Drogen

Regel de luchtrichting

Te koud!
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REGELEN VAN DE UITBLAASRICHTING

REGELEN VAN DE VERTICALE UITBLAASRICHTING

Regel de uitblaasrichting zo om een hogere graad comfort te krijgen en vermijdt nadelige tocht. De verticale

richting van de uitblaaslucht kan ingesteld worden met de infrarode afstandsbediening.

Horizontale uitblaasrichting kan handmatig ingesteld worden door omhoog staande rooster achter de horizontale flap te bewegen.

VERTICALE LUCHTRICHTING

Instellen van u voorkeur:

Verricht deze instelling terwijl de airconditioner werkt.
Druk op de "AIR DIRECTION" knop op de bediening tot 
de gewenste hoek voor de louver is bereikt.

Automatische schommeling (SWING) van de louver:

Waarschuwing

• De "AIR DIRECTION" en "SWING" knoppen worden uitgezet wanneer de airconditioner niet werkt.

• Laat de airconditioner niet voor een lange tijd werken met de uitblaasrichting naar beneden ingesteld in Koelen en
Drogen. Dit kan vochtdruppels veroorzaken die vanaf de louver, in de ruimte vallen.  

REGELING VAN DE HORIZONTALE UITBLAASRICHTING

Instellen van uw voorkeur:

Voor het starten:
Gebruik de "AIR DIRECTION" knop op de afstands-
bediening om de verticale uitblaas louver te bewegen
in de middelste postie.

Hierdoor heeft u toegang tot de handels van de uitblaas-
rooster hierachter; beweeg deze in de gewenste 
positie om de uitblaasrichting vast te stellen.

Automatische instelling:

Er is geen automatische instelling mogelijk om de 
hoek te selecteren voor de verticale uitblaasrooster.

Verricht deze instelling terwijl de airconditioner werkt.
Druk op de "SWING" knop op de bediening. De louver
start onafgebroken met omhoog en omlaag schommelen.
Druk nogmaals op de "SWING" knop als u de auto-
matisch bewegen van de louver wilt stoppen.

• Wanneer de airconditioner aan wordt gezet, zal de gemotoriseerde louver 10 seconden later starten, zo snel als het onder 
controle is van de elektronica. wanneer de airconditioner wordt gestopt, de gemotoriseerde louver stopt automatisch in de
gesloten stand. Als de gemotoriseerde louver slecht werkt, wordt geadviseerd de airconditioner uit te zetten, en zet de stroom 
een paar minuten af; herstel de stroom en zet de unit opnieuw aan om de werkzaamheden van de louvers te controleren.

Verticaal rooster

• Beweeg de louver niet handmatig om schade te voorkomen, maar gebruik altijd de afstandsbediening voor dit.

• Maak de openingshoek van de horizontale louver niet te klein, omdat de koel- of verwarmingscapaciteit hierdoor
vermindert kan raken door de te beperkte uitblaas opening.  

• Stel de unit niet in werking met de horizontale louver in gesloten positie.  

• De luchtvochtigheid in de ruimte dient lager als 80% te bedragen. Indien de airconditioner over deze grens werkt, kan de
warmtewisselaar van de binnenunit bedekt raken met ijs; In dit geval, stel de louver in met maximale openingshoek
en selecteer de hoogste ventilatiesnelheid. 
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In de tabel hieronder zijn enkele "schijnbare storingen" aangegeven. Ze zijn dit echter niet.
Volg eerst de volgende controle uit, voordat u contact opneemt met uw installateur.

CONDITIE                     OORZAKEN OF CONTROLE PUNTEN

Na een stop van een werking 
herstart de airconditioner niet
onmiddellijk.

� Dit is normaal. een beschermende functie (3 minuten vetraging)
is geactiveerd om beschadigingen aan de compressor te voor-
komen elke keer als de airconditioner wordt herstart na een stop.

Verschillende geluiden worden 
afgegeven vanuit de binnenunit.

� Wanneer Koelen begint of Verwarmen stopt, is een fluitend of 
een gorgelend geluid te horen. Dit geluid ontstaat wanneer het
koudemiddel door de airconditioner stroomt.
� Wanneer wordt gestart of gestopt, is een krakend geluid te 
horen. Dit geluid ontstaat bij de binnenunit onderdelen door ver-
anderingen van de temperatuur.
� Een sissend geluid is te horen wanneer de werking mode wordt 
veranderd van koelen naar verwarmen of andersom.
Dit geluid ontstaat wanneer het koudemiddel van stromings-
richting veranderd binnenin het koudemiddel circuit.

Lucht wordt niet uit de binnenunit
geblazen of uitblaaslucht snelheid
kan niet veranderd worden.

� Tijdens het drogen is de ventilatiesnelheid altijd in "LO" inge-
steld om overdadig koelen te voorkomen.
� Tijdens het starten van verwarmen, wordt lucht niet uitgeblazen
totdat de warmtewisselaar warm genoeg is, dit om het gevoel van 
tocht te voorkomen.
� Tijdens het ontdooien (het ontdooien van de buiten warmte-
wisselaar) stopt de luchtstroom bij het binnendeel.

Koelen/ Verwarmen capaciteit is 
niet voldoende om de comfort eis
van de gebruiker te halen.

� De airconditioner werkt niet efficient als de luchtfilters verstopt
of vies zijn.
� Controleer of de ruimte - nog niet de ingestelde temperatuur 
heeft bereikt: vergelijk de ruimte- met de ingestelde temperatuur.
� Controleer of de luchtsnelheid niet is ingesteld op de "LO" stand.
� Controleer of de lucht inlaat en uitlaat op de binnen -en buiten-
unit niet zijn geblokkeerd door obstakels.
� Als de verwarmingscapaciteit van de airconditioner niet vol-
doende is omdat de ruimte te groot is of de buitentemperatuur te
laag is, voeg een ander verwarmingsfaciliteit toe.

De transmissie indicator op de 
afstandsbediening licht niet op of
de indicaties vervagen wanneer
signaal wordt afgegeven.

� Controleer of de batterijen niet zwak zijn (2 batterijen, "AAA" type) 
Vervang beide batterijen indien dit nodig is.
� Controleer of de batterijen in de goede richting zijn geplaatst, 
zoals aangegeven op de afstandsbediening zelf.

Dauw op de buitenkant van de
unit.

� Tijdens werking in koelen. Dit geeft aan dat de ruimte 
temperatuur al op een zeer lage waarde is.

Stoom vanuit de buitenunit.
� Tijdens werking in verwarmen. Dit geeft aan dat het ijs op de 
warmtewisselaar van de buitenunit wordt ontdooit.

Unit wil niet starten.                                � Controleer of de voeding is ingeschakeld of dat er geen stroom-
storing is.
� Controleer of de batterijen in de afstandsbediening niet leeg zijn.
� Indien de Timer functie actief is, controleer de instellingen.

VOORKOMING VAN STORINGEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN
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VOORKOMING VAN STORINGEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN 

Indien een van de onderstaande situaties voorkomt, stop onmiddellijk de airconditioner,
schakel de voeding af en neem contact op met uw installateur.

Nooit zelf de airconditioner proberen te repareren

� Een brandgeur wordt geroken.

� Zekering wordt regelmatig aangesproken.

� Waterlekkage tijdens de werking in koelen of drogen.

� Abnormale werking of vreemde geluiden.

WAARSCHUWING!



EC DECLARATION OF CONFORMITY

We TERMAL Srl - Via della Salute,14 - 40132 Bologna - Italy

DECLARE

under our sole responsibility that the products HOKKAIDO

� HKEI 262 G � HKEI 352 G
� HCNI 262 G � HCNI 352 G

conform with the following directives:

� EMC Directive 89/336/EEC and its following 92/31 EEC by D.L. n. 476 dated December 4th,
   1992.

� LV Directive 73/23 EEC and applied standards EN 60335-2-40.
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Nedtermal BV
Blokenweg 3
5165 NR Waspik

www.nedtermal.nl

Als gevolg van constante ontwikkeling van onze producten behouden wij ons het
recht om zonder berichtgeving vooraf modellen en/of specificaties te wijzigen.
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