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Verplaatsbare airconditioner 
 

Binnenin vindt u nuttige tips over het gebruik en onderhoud van uw 

airconditioner. Een beetje zorg van uw kant kan je veel tijd en geld 

besparen. 

Voordat u dit product gebruikt, lees aandachtig de instructies en bewaar 

deze handleiding voor toekomstig gebruik. 
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Opgelet 
 

• Contacteer een erkende reparateur voor de herstelling of het onderhoud van dit 
toestel. 

• Neem contact op met de installateur voor de installatie van dit apparaat. 

• De airconditioner is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of zwakke 
personen zonder toezicht.  



  3 

Inhoud 

 

Opmerking ........................................................................................................... 4 

Veiligheid .............................................................................................................. 5 

Veiligheidsvoorschriften ................................................................................ 5 

Bedrijfstoestand .............................................................................................. 6 

Elektrische informatie .................................................................................... 6 

Identificatie voor onderdelen ............................................................................. 6 

Accessoires ..................................................................................................... 7 

Namen van onderdelen ................................................................................... 8 

Kenmerken airconditioner ................................................................................. 9 

Elektronische controle voor gebruiksaanwijzing ........................................... 9 

Kenmerken afstandbediening .......................................................................... 10 

Gebruiksaanwijzing .......................................................................................... 14 

Installatie instructies ......................................................................................... 15 

Locatie .......................................................................................................... 15 

Installatie uitlaatslang ................................................................................... 16 

Waterafvoer: ................................................................................................. 17 

Zorg en onderhoud ............................................................................................ 18 

Tips bij problemen ............................................................................................ 19 

Problemen oplossen ...................................................................................... 19 



  4 

Opmerking 

Het is verboden om dit apparaat bij huishoudelijk afval te gooien. 
 
Voor verwijdering, zijn er verschillende mogelijkheden: 
 

A. De gemeente heeft systemen vastgesteld voor het gratis verzamelen van 
elektronisch afval. 

B. Bij aankoop van een nieuw product zal de winkelier het oude product gratis terug te 
nemen. 

C. De fabrikant zal het oude apparaat gratis terugnemen. 
 
Gooien van afval in bossen en landschappen zal uw gezondheid in gevaar brengen wanneer 
gevaarlijke stoffen in grondwater terecht komen en hun weg in de voedselketen vinden. 
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Veiligheid 

Veiligheidsvoorschriften 

Om te voorkomen dat er schade komt aan de gebruiker of andere personen moet u de 
volgende instructies opvolgen. Onjuist gebruik vanwege het negeren van instructies kan 
letsels of schade veroorzaken. 

 
 
 

 
 

Doe dit altijd Doe dit nooit 
• Uw airconditioner moet worden gebruikt op een 

zodanige wijze dat het beschermd is tegen vocht. 

bijv. condensatie, opspattend water, enz. Plaats of 

bewaar uw airconditioner niet waar het kan vallen 

of getrokken worden in water of een andere 

vloeistof. Trek de stekker onmiddellijk.  

• Vervoer uw airconditioner altijd in een verticale 

positie en laat het op een stabiele, vlakke 

ondergrond tijdens het gebruik. 

• Schakel het product uit wanneer deze niet in 

gebruik is.. 

• Contacteer een gekwalificeerd hersteller  voor het 

uitvoeren van reparaties. 

• Houd een vrije ruimte van ten minste 30 cm 

rondom het toestel. 

• Als de airconditioner wordt omgegooid tijdens het 

gebruik, moet u het toestel uitschakelen en de 

stekker onmiddellijk uit het stopcontact halen. 

 

• Laat uw airconditioner niet werken in een vochtige 

ruimte zoals de badkamer of wasruimte. 

• Raak de eenheid niet aan met natte of vochtige 

handen. 

• Raak de toetsen enkel aan met je vingers 

• Gebruik het toetstel niet als het beschadigd is of 

als het niet goed werkt. 

• Gebruik nooit de stekker om de eenheid te starten 

of te stoppen. Gebruik altijd de schakelaar op het 

bedieningspaneel. 

 

• Bedek de inlaat of uitlaat roosters niet. 

• Gebruik geen gevaarlijke chemische stoffen om 

het toestel te reinigen. 

• Gebruik het toestel niet in de aanwezigheid van 

ontvlambare stoffen zoals alcohol, insecticiden, 

benzine, enz. 

• Laat de kinderen het apparaat niet bedienen 

zonder toezicht. 

• Geen gebruik maken van dit product voor andere 

functies dan die beschreven is in deze handleiding 

 

Energie opslaan 
• Gebruik het apparaat in de aanbevolen oppervlakte. 

• Zet het apparaat op een plaats waar meubilair de luchtstroom niet 

kan beletten.  

• Houd de gordijnen gesloten op de zonnigste deel van de dag. 

• Houd de filters proper. 

• Houd de deuren en ramen dicht om koude lucht binnen en warme 

lucht buiten te houden. 
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Bedrijfstoestand 

De airconditioner moet worden gebruikt binnen het temperatuurbereik hieronder 
aangegeven: 
 

MODE Kamertemperatuur 

COOL 17°C-35°C 

DRY 17°C-35°C 

HEAT < 30°C 

 

Benodigdheden venster:  
 

1. Schroevendraaier (medium grootte Phillips) 
2. Meetlint of liniaal 
3. Mes of een schaar 
4. Zaag (in het geval dat het venster aangepast moet worden omdat het raam te smal is 

voor een directe montage) 

Identificatie voor onderdelen 

Voor uw veiligheid 

• Gebruik geen brandbare dampen of vloeistoffen in de nabijheid van het toestel of enig 
ander toestel. 

• Voorkom brand of elektrische schok. Gebruik geen verlengsnoer of een adapter. 

 

Elektrische informatie 

• Zorg ervoor dat de elektrische dienst is geschikt voor het model dat u hebt gekozen. 
Deze informatie is te vinden op het typeplaatje, dat zich bevindt aan de zijkant van de 
kast en achter de grille. 

 

• Zorg ervoor dat de airconditioner goed geaard is. Om elektrische schokken en 
brandgevaar te verkomen is een goede aarding belangrijk. Het netsnoer is uitgerust met 
een drie-polige geaarde stekker voor de bescherming tegen schokken. 
 

• Uw airconditioner moet worden gebruikt in een goed geaarde stopcontact.  
 

• Zorg ervoor dat de houder toegankelijk is na de montage. 
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Accessoires 

 

 

 
 
 
Opmerking: optionele onderdelen , sommige modellen zonder. Het afstandbediening 

kan anders zijn voor het model dat u kocht. 

• controleer of alle accessoires zijn meegeleverd in het pakket en verwijs u daarna naar 
de instructies voor het gebruik ervan. 
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Identificatie van onderdelen 

Namen van onderdelen 

Voorkant  
 

1. Bedieningspaneel 
2. horizontale openingen (schommel 
automatisch) 
3. draagbeugel (beide zijden) 
4. signaalontvanger 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Achterkant 
 
 

5. bovenste filter  
6. Luchtinlaat 
7. Luchtuitlaat 
8. Condensafvoer 
9. Netsnoer 
10. Snoerholster 
11. Condensafvoer 
12. Voedingssoket 
13. Lage luchtfilter 
14. Lage luchtinlaat 
15. Condensuitlaat                                 
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Kenmerken airconditioner  

Elektronische controle voor gebruiksaanwijzing 

Het apparaat kan worden geregeld door het apparaat controlepaneel alleen of met de 
afstandsbediening. 

 
BEDIENINGSPANEEL VAN DE AIRCONDITIONER 

 

 
 
 
1. Power-toets : 

Gebruik deze toets om het toestel “in” en “uit” te schakelen 
2. Sleep/eco toets : 

Om de slaap/eco-functie te starten 
3. Fan/ION toets : (ION is optie) 

Controle van de ventilatorsnelheid,Laag,Medium,Hoog en Auto. De verlichting licht op 
onder de gekozen functie behalve Auto. Deze toets 3sec.ingedrukt houden om ION-
functie in te schakelen.  

4. Up(+) en Down(-) toets 
Gebruik deze toetsen om temperatuur en klokwijzigingen uit te voeren 

5. Modus selecteren: 
Selecteer de juiste modus. Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt een modus 
geselecteerd in een reeks die loopt van AUTO, COOL, DRY tot HEAT (alleen koelen 
modellen zonder) en FAN. De modus lampje zal bij de verschillende instellingen branden. 

6. Timer-toets : 
Gebruik AUTO ON om de timer aan te zetten en gebruik AUTO OFF om de timer uit te 
schakelen in samenhang van de  en  knoppen. 

7. Swing-toets : 
Keuze van auto-swing of stap instelling van de van de louver 

8. Led-display : 
toont de ingestelde temperatuur in “°C”. Wanneer het op de DRY of FAN modus staat, 
toont het de kamertemperatuur. 
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Kenmerken afstandbediening 

BEDIENINGSPANEEL VAN DE AFSTANDBEDIENING 

 
 

 
 
 
 

1. Temp ▼ knop: druk op deze toets om de temp. te verlagen. 

2. Temp ▲ knop: druk op deze toets om de temp. te verhogen 

3. Mode-toets : per druk wijzigd de modus tussen 

Auto�koelen�drogen�verwarmen�ventileren�.. 
4. SWING-toets: druk deze toets in om de sweep aan te zetten en de luchtverdeling 

automatisch op en neer te laten bewegen. Druk nogmaals om deze te stoppen. 
5. Reset-toets: Wanneer u op de resetknop drukt, worden alle huidige instellingen 

geannuleerd en de controle zal terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen 

6. On-Off toets : om toestel in of uit te schakelen. 
7. Fan-toets: 

Druk op de toets om de ventilatorsnelheid te selecteren in vier stappen – LOW, 
MED (op sommige modellen), HIGH en AUTO. Elke keer dat de toets wordt 
ingedrukt, wordt de snelheid van de ventilator verschoven. 

8. Timer on toets : om timer-fuctie in te schakelen. Per druk verlengt u de tijd met 
30 min., om terug uit te schakelen de indicatie terug op 0.0 zetten   

9. Economy(sleep) toets: onderhoud een comfortabele temp.en spaart energie 

10. TIMRT-toets : om de Auto-off functie te selecteren. Per druk verlengt u de tijd met 
30 min., om terug uit te schakelen de indicatie terug op 0.0 zetten   

11. Lock-toets : Druk op deze verzonken toets om alle huidige instellingen vast te 
zetten, om op te heffen nogmaals op deze toets drukken (is zichtbaar op display 
door slotje) 

12. Led Display-toets : dient om alle gegevens op de display van de unit te 
verbergen, druk nogmaals om terug te laten verschijnen. 

13. Follow me/temp-toets : dient om follow me functie in te schakelen. Niet mogelijk 

bij ontvochtigen en ventileren.  
14. Timer-toets: timer aan en uit zetten 
15. ION-toets : om de ION generator te activeren. Deze neemt pollen en andere 

onzuiverheden uit de lucht. 
a). Als de TIMER ON, TIMER ON        OFF of TIMER OFF       ON-functie is ingesteld, 
druk op de CANCEL-toets, het zal de timer-programma overschrijven en uitschakelen 
van de unit 
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Indicatoren op afstandsbediening 

 
Toezending indicator 

Deze transmissie-indicator brandt wanneer de afstandsbediening signalen naar 
de binnenunit uitzendt. 
Modus-scherm 

Geeft de huidige modus. Inbegrip van AUTO ( ), COOL ( ), DRY ( ), 

HEAT ( ) (Niet van toepassing op alleen koeling modellen), FAN ONLY ( ) 

en weer terug naar AUTO ( ). 
Aan/uit scherm 

Weergeven door op de ON / OFF-knop te drukken. Druk nogmaals op de ON / 
OFF-knop om te annuleren. 
Temperatuur-scherm 

Geeft de ingestelde temperatuur (17°C tot 30°C). Wanneer u de modus op 
FANONLY insteld, wordt geen temperatuur weergegeven. 

 
Tijd-scherm 

De tijd wordt aangegeven wanneer er geen AUTO-ON/OFF timer is ingesteld. 
als AUTOTIMER functie actief is, geeft het AUTO-ON/OFF tijd. Om de huidige 
tijd te controleren, drukt u op de CLOCK toets, en de tijd wordt weergegeven. 

 
 
 
Ventilatorsnelheid 

Geeft de geselecteerde snelheid van de ventilator, AUTO en drie 
ventilatorsnelheid niveaus "  "(laag)" ” (mid), 

“ ”(hoog) kan worden aangegeven.  

Opmerking: Sommige modellen hebben geen MED ventilatorsnelheid selectie 

 
Lock-scherm 

Weergeven door op Lock te durkken. Druk nogmaals op Lock om te annuleren 

 
Slaap- scherm 

Weergeven door te drukken op SLEEP. 
Druk nogmaals om te annuleren. 

 
Opmerking: Alle displays op de afstandsbediening worden weergegeven dienen 

slechts ter illustratie. 
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Gebruiksaanwijzing  

Error codes: 

E1- Kamertemperatuursensor fout- Koppel het apparaat los en sluit deze weer naar 
binnen. Als de fout herhaalt, bel dan voor service. 
 
E2- Verdampertemperatuursensor fout- Koppel het apparaat los en sluit deze weer naar 
binnen. Als de fout herhaalt, bel dan voor service. 
 
E4- Display communicatie fout- Koppel het apparaat los en sluit deze weer naar binnen. 
Als de fout herhaalt, bel dan voor service. 
 
E5- De auto schuifpaneel storing- Koppel het apparaat los en sluit deze weer naar 
binnen. Als de fout herhaalt, bel dan voor service. 
 
P1- Bodem lade is vol - Sluit de afvoerslang en Als de fout herhaalt, bel dan voor service. 
 
E0- Apparaatstoring - Haal de stekker van het apparaat en sluit deze weer naar binnen. 
Als de fout herhaalt, bel dan voor service. 

 

16. INDICATIELAMPJES scherm 

- brandt wanneer POWER  is ingeschakeld. 
- brandt wanneer LOCK-functie is ingesteld. 
- brandt wanneer TIMER ON-functie is ingesteld. 
- brandt wanneer TIMER OFF-functie is ingesteld. 
- brandt wanneer FOLLOW ME-functie is ingesteld. 
- brandt wanneer de SLEEP-functie is ingesteld. 
- brandt wanneer FRESH-functie is ingesteld door de afstandsbediening. 

 

 
Gebruiksaanwijzing 
Koelingmode  
 

-Druk op de knop "MODE" totdat het "COOL" lampje gaat branden. 
-Druk op de ADJUST toetsen " " of " " om de gewenste kamertemperatuur te 
selecteren. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17°C-30°C 
- Druk op de "FAN SPEED" knop om de snelheid van de ventilator te kiezen. 

 
Verwarmingsmode 
(alleen koel modellen zonder) 
-Druk op de MODE knop totdat het HEAT lampje gaat branden. 
-Druk op de ADJUST toetsen " " of " " om de gewenste kamertemperatuur te 
selecteren. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17°C-30°C 
- Druk op de "FAN SPEED" knop om de snelheid van de ventilator te. Voor sommige 
modellen kan de snelheid van de ventilator niet worden aangepast onder de HEAT-modus. 

 
Droogmode 
-Druk op de MODE-knop totdat het DRY lampje gaat branden. 
-In deze modus kan u de ventilatorsnelheid niet selecteren of de temperatuur instellen. 
-Houd de ramen en de deuren gesloten om de beste effect te verkrijgen. 
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-Steek de luchtslang niet door de raam. 

 
AUTO-mode 
 
- Wanneer u de airconditioner in de AUTO modus instelt, zal deze automatisch koeling, 
verwarming (alleen koelen modellen zonder), of ventilator selecteren. 
-De airconditioner zal automatisch de kamertemperatuur controleren die door u is ingesteld. 
- Onder AUTO-modus, kunt u geen snelheid van de ventilator selecteren. 

 
Snelheidmode 
 
-Druk op de Mode-knop totdat het FAN-knop gaat branden. 
-Druk op de "FAN SPEED" knop om de snelheid van de ventilator te kiezen. De temperatuur 
kan niet worden aangepast. 
-Steek de luchtslang niet door de raam. 

 
Timer-mode 
 
-Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u eerst op de Timer knop, de TIMER OFF 
lampje gaat branden. Het geeft aan dat de Auto Stop-programma is opgestart. 
-Wanneer het toestel uitgeschakeld is, drukt u eerst op de Timer knop, de TIMER ON lampje 
gaat branden. Het geeft aan dat de Auto-Start-programma is opgestart. 
-Houd de UP of DOWN knop in om de automatische tijd te veranderen met 0,5 uur tot 10 
uur, dan van 1 uur tot 24 uur.  
- De geselecteerde tijd zal in 5 seconden geregistreerd worden en zal het systeem 
automatisch terug naar de vorige ingestelde temperatuur weergeven. 
-Als u de timer op 0.0 zet wordt de AUTO Start/Stop geannuleerd. 
- Wanneer de storing (E1 of E2) optreedt, wordt de Auto Start / Stop programma 
geannuleerd. 
 



  14 

Gebruiksaanwijzing 

Sleep-mode 

Druk op deze knop om de ingestelde temperatuur te verhogen (cooling) of te verlagen 
(heating) per 1°C in  30 minuten. Deze nieuwe temperatuur zal worden gehandhaafd 
gedurende 7 uur voordat hij terugkeert naar de oorspronkelijk ingestelde temperatuur. 
Hiermee eindigt de slaapstand en de eenheid zal blijven werken zoals oorspronkelijk 
geprogrammeerd. 
OPMERKING: Deze functie kan je niet onder FAN of DRY modus gebruiken. 

Lock-mode 

Houd de SWING en MODE knoppen 3 seconden gelijktijdig in om het paneel te 
vergrendelen.  

 
 
 

Andere functies 

Stroomuitval 
In het geval van een stroomstoring of onderbreking, zal het toestel automatisch opnieuw 
opstarten, in de instellingen als gebruikt, nadat de stroomvoorziening is hersteld.  
 

Wacht 3 minuten voordat u het modus hervat 
Nadat het apparaat is gestopt, kan het niet opnieuw worden gestart in de eerste 3 minuten. 
Dit is ter bescherming van de eenheid.  

 
Richting van de luchtstroom afstel 
De sweep kan automatisch aangepast worden. 
Automatisch aanpassen van de richting van de luchtstroom (fig.6): 
-Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaat de sweep volledig open. Druk op de SWING 
knop op het paneel of de afstandsbediening voor het aan en uitzetten van het sweep. 
-De sweep zal automatisch van UP naar DOWN springen. 
-Pas het rooster niet handmatig aan. 
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Installatie instructies 

Locatie 

• De airconditioner moet worden geplaatst op een stevig plaats om het lawaai te 
beperken. Voor veilige en zekere positionering, plaats het toestel op een gladde, vlakke 
vloer dat sterk genoeg is om het apparaat te ondersteunen. 

• Het apparaat heeft wielen om het te verplaatsen, maar het mag alleen worden uitgerold 
op gladde, vlakke oppervlakken. Wees voorzichtig bij het rollen op tapijt. Probeer niet 
om het apparaat te rollen over objecten. 

• Het apparaat moet geplaatst worden binnen het bereik van een goed geaard 
stopcontact. 

• Plaats geen obstakels rond de luchtinlaat of luchtuitlaat van het toestel. 

• Laat tenminste 30 cm ruimte tussen de muur voor een efficiënte klimaatregeling. 
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Installatie instructies 

Installatie uitlaatslang 

De uitlaat slang en adapter moet geïnstalleerd of 
verwijderd worden in overeenstemming met de 
gebruiksmodus. 

 
Cool-modus installeren 

Fan of Dehumidify modus verwijderen 

 
1. Installeer het venster uitlaatadapter B op de 

slanguitlaat zoals weergegeven op fig. 18 of fig.19.  

2. Duw de uitlaatslang in de luchtuitlaat opening langs de 
richting van de pijl (zie fig.20) 

 
De uitlaatslang kan worden geïnstalleerd in de muur 
(fig. 21) 
 

Opmerking: Bedek het gat met behulp van de 
adapterdop wanneer het niet in gebruik is.  
 
Het kanaal kan worden gecomprimeerd of matig 
verlengd maar het is wenselijk om de buislengte 
tot een minimum te beperken. 
 
BELANGRIJK: 
 
Buig het kanaal niet ! (zie fig. 22) 
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Installatie instructies 

 
 
 
 

 

Waterafvoer: 

 
-Tijdens het ontvochtigings- en koelingsmodus, verwijder de 
aftapplug uit de achterkant van het toestel, installeer de drain-
conector met de slang (lokaal gekocht). 
Voor de modellen zonder afvoeraansluiting, bevestig de 
afvoerslang aan op het gat. 
Plaats het open uiteinde van de slang direct over de 
afvoergebied. (zie fig. 23&24) 

 
 

 
 
 

-Wanneer het waterpeil van de onderste lade een vooraf 

bepaald niveau bereikt, zal het apparaat 8 keer piepen. Het 
digitale scherm zal P1 tonen. Op dit moment zal de airco 
onmiddellijk stoppen. Toch zal de ventilator in werking blijven 
(dit is normaal). 
Beweeg voorzichtig het apparaat naar een afvoer locatie, haal 
het onderste aftapplug uit en laat het water weg (Fig.25). 
Herstart de machine tot de P1 symbool verdwijnt. Als de fout 
herhaalt, bel dan voor service. 

Verwijder de 
aftapplug 

 

Afvoerslang 
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Zorg en onderhoud 

BELANGRIJK: 
1) Zorg ervoor dat u het apparaat loskoppelt voordat u het 

schoonmaakt of onderhoud. 
2) Gebruik geen benzine, verdunner of andere chemicaliën om het 

toestel te reinigen. 
3) Was het apparaat niet direct onder een kraan of met behulp van 

een slang. Dit kan leiden tot elektrische gevaar. 
4) Als het netsnoer beschadigd is, moet het gerepareerd worden 

door de vervaardiging  

1. Luchtfilter    

-Reinig het luchtfilter minimaal om de twee weken aan inferieure 
werking van de ventilator door stof te voorkomen. 

Verwijderen 

Dit toestel heeft twee filters. Neem de bovenste filter langs de richting 
van de pijl (fig.26), vervolgens naar. Verwijder de onderste filter door 
het losdraaien van de schroef, zoals weergegeven in Fig.27 en Fig.28 

Reiniging 

Was het luchtfilter door zachtjes in warm water te doppen. (ongeveer 
40°C) met een neutraal schoonmaakmiddel. Spoel het filter en laat 
het in een schaduwrijke plaats drogen. 

Montage 

Installeer de bovenste luchtfilter na reiniging en installeer de lagere 
filter met behulp van de schroef. 

 

OPMERKING: De grill en het luchtfilter worden aangesloten en 
kunnen niet worden gescheiden 

2. Apparaatkast 

Gebruik een pluisvrije doek met een neutraal schoonmaakmiddel om 
het apparaatkast schoon te maken. Afgewerkt door een droge, 
schone doek. 

 
 
 
 

3.Apparaat uitzetten voor een lange tijd 

-Verwijder de rubberen dop aan de achterkant van het toestel en sluit 
een slang aan het uitlaat. ( zie fig. 23 & 24). 
-Haal de stekker uit de bodemafvoer, zo zal al het water in de onderste lade weglopen (zie 
Fig.25). 
-Houd het apparaat op FAN modus voor een halve dag in een warme ruimte om het 
apparaat te laten drogen en om schimmel te voorkomen. 
-Stop het apparaat en haal de stekker uit. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening. 
-Reinig het luchtfilter en installeer opnieuw. 
- Koppel de uitlaatslang, houd het veiligheid, en bedek het venster (muur) gat met de 
adapterdop. 

Verwijder de schroeven en 
neem het luchtfilter naar 
beneden 

 

Luchtfilter 
(uitnemen) 
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Tips bij problemen 

Problemen oplossen 

Problemen Mogelijke oorzaken Mogelijke oplossing 

1. Apparaat start niet bij drukken 
op aan/uit knop 

P1 verschijnt op het scherm Verwijder water uit onderste 
lade.  

2. Koelt niet genoeg De ramen en de deuren in de 
kamer zijn niet gesloten 

Sluit zeker alle ramen en 
deuren. 

Er zijn warmtebronnen in de 
kamer 

Verwijder de warmtebronnen 
indien mogelijk 

Afvoerluchtkanaal is niet 
aangesloten of is geblokkeerd 

Sluit de buis en zorg ervoor dat 
het goed kan functioneren. 

 
Temperatuur is te hoog Laat het temperatuur dalen 

Luchtfilter is door stof 
geblokkeerd  

Reinig het luchtfilter 

3. Geluid of trillingen De grond is niet vlak of niet plat 
genoeg. 

Plaats het apparaat op een 
vlakke ondergrond indien 
mogelijk. 

4. Gorgelend geluid Het geluid komt van het 
koelmiddel in de airconditioner 

Dit is normaal  

5. Stroom uitgeschakeld bij 
verwarmingsbedrijf 

De automatische 
oververhittingbeveiliging functie. 
Als de temperatuur bij de 
luchtuitlaat meer dan 70°C, zal 
het apparaat stoppen 

Schakel terug in wanneer het 
apparaat afgekoeld is. 

 

 


