<Vertaling van de oorspronkelijke instructies>

CITY MULTI Besturingssysteem
en Mitsubishi Mr. SLIM Airconditioners

MA Touch afstandsbediening
PAR-CT01MAA-PB
PAR-CT01MAA-SB
PAR-CT01MAA-S
PAR-CT01MAR-PB
PAR-CT01MAR-SB

Bedieningshandleiding
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Lees, voordat u het product in gebruik neemt, de instructies in deze handleiding aandachtig door
zodat u het product op juiste wijze kunt gebruiken.
Bewaar deze handleiding zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.
Het is belangrijk dat deze CD-ROM en de Installatiehandleiding worden doorgegeven aan eventuele
toekomstige gebruikers.
De afstandsbediening mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, zodat zeker is
dat de afstandsbediening veilig en goed werkt.
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Voorzorgsmaatregelen
• Lees de volgende veiligheidsmaatregelen aandachtig door voordat u de unit in gebruik neemt.
• Leef deze voorzorgsmaatregelen nauwkeurig na voor de veiligheid.

WAARSCHUWING
LET OP

Geeft aan dat er een risico op ernstig of dodelijk letsel
bestaat.
Geeft aan dat er een risico op ernstig letsel of structurele
schade bestaat.

• Geef deze handleiding na lezing aan de eindgebruiker voor toekomstige referentie.
• Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie en raadpleeg hem indien nodig. Deze handleiding
moet overhandigd worden aan degene die de afstandsbediening repareert of verplaatst. Geef de
handleiding door aan toekomstige gebruikers.

Algemene voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING
Installeer de unit niet op een plek waar grote
hoeveelheden olie, stoom, organische oplosmiddelen
of corrosieve gassen, zoals zwavelhoudend gas,
voorkomen of waar vaak zure of alkalische
oplossingen of sprays gebruikt worden. Deze stoffen
kunnen de prestaties van de unit in gevaar brengen
of ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen van de
unit corroderen, wat kan leiden tot elektrische schok,
storingen, rookvorming of brand.
Om het risico op kortsluiting, lekstromen, elektrische
schok, storingen, rookvorming of brand te
verkleinen, de afstandsbediening niet afwassen met
water of een andere vloeistof.
Om het risico op elektrische schok, storingen,
rookvorming of brand te verkleinen, de schakelaars/
toetsen of andere elektrische onderdelen nooit
bedienen of aanraken met natte handen.
Wanneer u de unit desinfecteert met alcohol, zorg dan
voor goede ventilatie van het vertrek. De dampen van
alcohol rond de unit kunnen een brand of explosie
doen ontstaan wanneer de unit wordt ingeschakeld.

Om het risico op letsel of elektrische schok te
verkleinen, de werking van de afstandsbediening
stoppen en de afstandsbediening afdekken voordat
met een chemische stof rond de afstandsbediening
wordt gespoten.
Om het risico op letsel of elektrische schok te
verkleinen, de werking stoppen en de voeding
uitschakelen alvorens de afstandsbediening te
reinigen, te onderhouden of te inspecteren.
Stop de werking als u iets ongewoons opmerkt (bijv.
een brandlucht), schakel the unit uit en vraag advies
aan uw leverancier. Wanneer u het product toch blijft
gebruiken, kan dat leiden tot een elektrische schok,
storingen of brand.
Alle deksels op de juiste manier installeren om vocht
en stof uit de afstandsbediening te houden. Het
ophopen van stof en water kan leiden tot elektrische
schok, rookvorming of brand.

LET OP
Om het risico op brand of explosie te verkleinen, geen
brandbare materialen rond de afstandsbediening
plaatsen en geen brandbare sprays gebruiken.

Om het risico van milieuverontreiniging te verkleinen,
voor de correcte verwijdering van de
afstandsbediening een erkende instantie raadplegen.

Om het risico op schade aan de afstandsbediening te
verkleinen, geen insecticide of andere brandbare
sprays rechtstreeks op de afstandsbediening spuiten.

Om het risico op elektrische schok of storingen te
verkleinen, het aanraakpaneel, de schakelaars en de
toetsen niet met een puntig of scherp voorwerp
aanraken.
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Om het risico op letsel en elektrische schok te
verkleinen, de scherpe randen van bepaalde
onderdelen niet aanraken.

Om het risico op letsel te verkleinen, bij
werkzaamheden aan de afstandsbediening
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Om letsel door gebroken glas te voorkomen, geen
overmatige kracht uitoefenen op de glazen
onderdelen.

Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen of repareren van de afstandsbediening

WAARSCHUWING
De afstandsbediening mag alleen worden
gerepareerd of verplaatst door gekwalificeerd
personeel. Haal de afstandsbediening niet uit elkaar
en breng er geen wijzigingen in aan.
Een gebrekkige installatie of reparatie kan letsel,
elektrische schok of brand veroorzaken.

LET OP
Om het risico op kortsluiting, een elektrische schok,
brand of storingen te beperken, de printplaat niet
met gereedschap of met de handen aanraken en
ervoor zorgen dat zich geen stof op de printplaat kan
ophopen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen
Om schade aan de afstandsbediening te voorkomen,
het juiste gereedschap gebruiken voor het
installeren, inspecteren en repareren van de
afstandsbediening.
Deze afstandsbediening is uitsluitend ontworpen
voor gebruik met het gebouwenbeheersysteem van
Mitsubishi Electric. Het gebruik van deze
afstandsbediening met andere systemen of voor
andere doeleinden kan storingen veroorzaken.
Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde
lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens
of onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij door
degene die voor hun veiligheid verantwoordelijk is
worden gecontroleerd of zijn geïnstrueerd over het
gebruik van het toestel.
Kinderen moeten in het oog worden gehouden om te
voorkomen dat ze met het toestel zouden spelen.

Om verkleuringen te voorkomen, geen benzeen,
verdunningsmiddel of chemische doekjes gebruiken
om de afstandsbediening schoon te maken. Om de
afstandsbediening schoon te maken, deze afnemen
met een zachte doek met water en een mild
reinigingsmiddel, het reinigingsmiddel afnemen met
een natte doek en daarna droogmaken met een
droge doek.
Om schade aan de afstandsbediening te voorkomen,
deze beschermen tegen statische elektriciteit.
Dit toestel is bedoeld voor gebruik door deskundige
of geoefende gebruikers in winkels, in de lichte
industrie of in landbouwbedrijven, dan wel voor
commercieel gebruik door niet-geoefende
gebruikers.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze om
gevaar te voorkomen worden vervangen door de
producent, diens onderhoudsinstallateur of een
gelijkwaardig gekwalificeerde monteur.
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Onderdelen van de afstandsbediening
Interface van de afstandsbediening - Statusdisplay/Hoofddisplay
Statusdisplay

⑨

Hoofddisplay

①
③

⑥

④

⑤

⑦

⑧

②
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① Aanraakpaneel en kleuren-LCD
met achtergrondverlichting

De bedieningsinstellingen zullen verschijnen.
Wanneer de achtergrondverlichting uit is,
gaat het scherm naar het Statusdisplay
wanneer u ergens op het display drukt. Door
ergens op het Statusdisplay te drukken gaat
het scherm naar het Hoofddisplay.

② AAN/UIT toets

Drukken als u de binnenunit wilt in- of
uitschakelen (AAN/UIT).

③ Instelling toets

Drukken als u het Hoofdmenu op het
scherm wilt brengen.
Wanneer de menubediening is vergrendeld,
hebt u een beheerderswachtwoord nodig.

④

◀

toets

Drukken om in de volgende volgorde naar
de volgende instellingenitems te gaan:
lamel, ventilatie, waaier,
ventilatorsnelheid, bedieningsmodus en
vooringestelde temperatuur.

⑤

▶

toets

Drukken om in de volgende volgorde naar
de volgende instellingenitems te gaan:
vooringestelde temperatuur,
bedieningsmodus, ventilatorsnelheid,
waaier, ventilatie en lamel.

⑥

▲ ▼

toets

Drukken om de inhoud van de in ④ and
⑤ hierboven geselecteerde instelling te
wijzigen.

⑦ Sneltoets ventilatorsnelheid
Drukken om direct naar het
instellingenscherm voor de
ventilatorsnelheid te gaan.

⑧ Sneltoets waaier
Drukken om direct naar het
instellingenscherm voor de waaier te
gaan.

⑨ AAN/UIT-lampje
Dit lampje brandt groen zolang de unit
werkt tenzij “LED-verlicht.” op “Nee” wordt
gezet. Het knippert wanneer de
afstandsbediening opstart of wanneer er
iets niet in orde is.

Wanneer de Aan/uit-bediening is
vergrendeld, wordt ② niet
weergegeven.
Wanneer het instellingsitem wordt
ingeschakeld met de toets ④ of ⑤ ,
wordt het item niet weergegeven als de
werking van het geselecteerde item is
vergrendeld.
Als de werking van de
ventilatorsnelheid of de waaier is
vergrendeld, wordt item ⑦ of ⑧ niet
weergegeven.
De inhoud van de instellingen kan niet
worden gewijzigd met toets ⑥ wanneer
het instellingsitem centraal wordt
geregeld door de
systeemregeleenheid.
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Onderdelen van de afstandsbediening
Interface van de afstandsbediening - menuscherm
@@@

⑤

⑥

⑦

⑧

④ ③ ② ①
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① AAN/UIT toets

Drukken als u de binnenunit wilt in- of
uitschakelen (AAN/UIT).

② SELECTEREN toets

Drukken als u de instelling wilt opslaan.

③ TERUG toets

Drukken als u naar het vorige scherm wil
terugkeren. Wanneer het Hoofdmenu
wordt weergegeven, verschijnt het
Statusdisplay door op deze toets te
drukken.

④ MENU toets

Pagina 24

Drukken als u het Hoofdmenu op het
scherm wilt brengen.

⑧ Functietoets F4 

Menuscherm: de
 toetsfunctie varieert met
het scherm.
De functie van de functietoetsen is
afhankelijk van het scherm. In de gids
voor de functie van toetsen die
onderaan het LCD-scherm wordt
weergegeven, ziet u welke functie de
toetsen hebben in een bepaald
scherm.

Hoofdmenu

⑤

⑥

⑦

Menuscherm

⑧

⑤

⑥

⑦

⑧

Functiegids

⑤ Functietoets F1 

Menuscherm: de
 toetsfunctie varieert met
het scherm.

⑥ Functietoets F2 

Hoofdmenu: drukken als u de cursor naar
links wilt verplaatsen.
Menuscherm: de toetsfunctie varieert met
het scherm.

⑦ Functietoets F3 

Hoofdmenu: drukken als u de cursor naar
rechts wilt verplaatsen.
Menuscherm: de toetsfunctie varieert met
het scherm.
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Onderdelen van de afstandsbediening
Display - Statusdisplay/Hoofddisplay
@@@
Het Statusdisplay en het Hoofddisplay kunnen in twee verschillende modi
worden weergegeven: “Volledig” en “Basis”.
De fabrieksinstelling is “Volledig”. Zie pagina 58 om te zien hoe u kunt
wisselen tussen de modi.

Modus Volledig
* Alle pictogrammen worden weergegeven ter verklaring.

⑰
①

Statusdisplay

③ ⑰

Hoofddisplay

③

②

④–⑯

Modus Basis

⑰
①

Statusdisplay

③ ⑰

Hoofddisplay

③

②
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① Vooringestelde temperatuur of
kamertemperatuur

⑨



Verschijnt wanneer de bedieningsmodus
centraal wordt geregeld.

Vooringestelde temperatuur of
kamertemperatuur verschijnt hier.
(Zie de Installatiehandleiding.)

⑩

② Instellingsitem en inhoud

Verschijnt wanneer de vooraf ingestelde
temperatuur centraal wordt geregeld.

De instellingsitems “Vooraf ingestelde
temperatuur” ↔ “Bedieningsmodus”
↔ “Ventilatorsnelheid” ↔ “Waaier”
↔ “Ventilatie” ↔ “Lamel” en de inhoud an
de instellingen verschijnen hier.
“Centraal vergrendeld” verschijnt
gedurende enige tijd wanneer een centraal
geregeld item bediend wordt.

⑪

instellingen

Pagina 17

③ Klok
De actuele tijd verschijnt hier.
(Zie de Installatiehandleiding.)

④



Pagina 29, 32, 40

Verschijnt wanneer de “Aan/uit-timer”
(Pagina 29), “Nachtverlaging” (Pagina
40), of functie “Auto-uit-timer” (Pagina
32) is ingeschakeld.
verschijnt wanneer de timer
uitgeschakeld is door het gecentraliseerde
regelsysteem.

⑤



Pagina 34

Verschijnt wanneer de Weekklok is
ingeschakeld.

⑥



Pagina 51





Verschijnt wanneer de filter-resetfunctie
centraal wordt geregeld.

⑫



Pagina 46

Verschijnt wanneer de toetsen zijn vergrendeld.

⑬



Pagina 43

Verschijnt wanneer het bereik van de vooraf
ingestelde temperatuur wordt beperkt.

⑭



Verschijnt wanneer de ingebouwde thermistor
op de afstandsbediening is ingeschakeld voor
het bewaken van de kamertemperatuur.
verschijnt wanneer de thermistor op
de binnenunit wordt geactiveerd om de
kamertemperatuur te bewaken.

⑮



Verschijnt als een energiebesparende
bewerking wordt uitgevoerd met behulp
van een functie “3D i-See sensor”.

⑯



Pagina 78

Duidt aan wanneer er onderhoud aan het
filter nodig is.

Verschijnt wanneer de units werken in de
energiezuinige stand. (Zal niet verschijnen
op bepaalde modellen van binnenunits)

⑰ Weergave voorafgaande fout

⑦

Er verschijnt een foutcode tijdens de
voorafgaande fout.



Pagina 37

Verschijnt zolang de buitenunits werken in
de stille stand.

⑧



Verschijnt wanneer de units centraal in- en
uitgeschakeld worden (AAN/UIT).
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Menustructuur en pictogrammen
Menustructuur
Hoofdmenu
Bediening

........................................ Pagina 25

Hoog vermogen
Comfort

Handmatige hoek waaier..................... Pagina 26
de instructiehandleiding
3D i-See sensor.................................... Raadpleeg
van de binnenunit.
Timermenu
Timer

Aan/uit-timer........................................ Pagina 29
Auto-uit-timer....................................... Pagina 32
........................................ Pagina 34

Weekklok
Stille stand buitenunit

........................................ Pagina 37
........................................ Pagina 40

Nachtverlaging
Energiebesparing
Beperking

Temperatuurbereik................................ Pagina 43

Bediening vergrendeld........................... Pagina 46
Energiebesparing
Auto terug............................................. Pagina 49
Schema................................................ Pagina 51
Begininstellingen
Basisinstelling
Klok
Klok............................................ Pagina 54
Zomertijd.................................... Pagina 56

Beheerderswachtwoord......................... Raadpleeg de installatiehandleiding.
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Display-instelling
Hoofddisplay......................................... Pagina 58

Details (Pictogramuitleg enz.)...................... Raadpleeg de installatiehandleiding.

Helderheid........................................... Pagina 61
Taalkeuze............................................. Pagina 62
Ontwerp................................................ Pagina 64
Bedieningsinstelling

Auto stand............................................ Raadpleeg de installatiehandleiding.

........................................ Pagina 66

Aanraakpaneel
Onderhoudsmenu
Informatie over fout
Informatie over filter

........................................ Pagina 74

........................................ Pagina 78

Reiniging
de instructiehandleiding die is
Auto dalend rooster............................. Raadpleeg
geleverd bij het automatisch stijgende rooster.
de instructiehandleiding die is
Laten dalen................................. Raadpleeg
geleverd bij het automatisch stijgende rooster.
de instructiehandleiding die is
Aanpassen................................. Raadpleeg
geleverd bij het automatisch stijgende rooster.

Service
Menu Proefdraaien
de installatiehandleiding
Proefdraaien........................................ Raadpleeg
van de binnenunit.
Raadpleeg
de installatiehandleiding
Proefdraaien afvoerpomp.................... van de binnenunit.

Onderhoudsinformatie

de installatiehandleiding
................................... Raadpleeg
van de binnenunit.

de installatiehandleiding
Modelnaam invoeren........................... Raadpleeg
van de binnenunit.
Raadpleeg
de installatiehandleiding
Serienummer invoeren........................ van de binnenunit.
de installatiehandleiding
Dealerinformatie invoeren................... Raadpleeg
van de binnenunit.
Raadpleeg
de installatiehandleiding
Onderhoudsinfo initialiseren................ van de binnenunit.
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Menustructuur en pictogrammen
Instellingenmenu

Functie-instelling (Mr. SLIM)................ Raadpleeg de installatiehandleiding.
Functie-instelling (CITY MULTI).......... Raadpleeg de installatiehandleiding.
Lossnay (alleen CITY MULTI)............. Raadpleeg de installatiehandleiding.
Controle

Foutgeschiedenis................................ Raadpleeg de installatiehandleiding.
Diagnose
Zelfcontrole................................. Raadpleeg de installatiehandleiding.

Controle afstandsbediening......... Raadpleeg de installatiehandleiding.

de installatiehandleiding
Vlot onderhoud (alleen Mr. SLIM)........... Raadpleeg
van de binnenunit. Handleiding.
de installatiehandleiding
Code aanvragen (alleen Mr. SLIM)...... Raadpleeg
van de binnenunit. Handleiding.

Menu Overige

Onderhoudswachtwoord...................... Raadpleeg de installatiehandleiding.
Afstandsbediening initialiseren ........... Pagina 70
Informatie afstandsbediening.............. Raadpleeg de installatiehandleiding.

Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen van de binnenunits.
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Uitleg over pictogrammen

Bediening van controller
P

Timer

P

In de onderstaande tabel
vindt u een overzicht van de
vierkante pictogrammen die
in deze handleiding worden
gebruikt.

Er kunnen alleen instellingen worden gewijzigd als het beheerders- of
onderhoudswachtwoord is ingevoerd in het wachtwoordinvoerscherm. Er zijn geen
instellingen die buiten dit proces om kunnen worden ingevoerd.
F1
F2
F3
F4

: Drukken als u de cursor naar links wilt verplaatsen.
: Drukken als u de cursor naar rechts wilt verplaatsen.
: Drukken als u de waarde met 1 wilt doen afnemen.
: Drukken als u de waarde met 1 wilt doen toenemen.

* Er kunnen alleen veranderingen worden aangebracht
als het juiste wachtwoord wordt ingevoerd.

F1

ON

F2

F3

F4

Duidt instellingen aan die
alleen kunnen worden
gewijzigd als de units
ingeschakeld zijn.
Duidt instellingen aan die
alleen kunnen gewijzigd als
de Unix zijn ingeschakeld in
de stand Koelen, Warmen of
Auto.

OFF

Duidt instellingen aan die alleen
kunnen worden gewijzigd als de units
niet ingeschakeld zijn.
Duidt functies aan die niet beschikbaar
zijn wanneer de toetsen zijn
vergrendeld of het systeem centraal
wordt geregeld.
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Basis bedieningshandelingen
AAN/UIT
Bediening van toetsen

AAN

Druk op de toets AAN/UIT .
Het AAN/UIT-lampje gaat groen branden en het systeem
wordt ingeschakeld.
Wanneer “LED-verlicht.” op “Nee” wordt gezet, gaat het
AAN/UIT-lampje niet branden.

AAN/UIT toets

UIT
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Druk nogmaals op de AAN/UIT toets.
Het AAN/UIT-lampje gaat uit en het systeem stopt.

Instellingen voor bedieningsmodus, temperatuur,
ventilatorsnelheid, waaier, lamel en ventilatie (Lossnay)

ON

Bediening van toetsen

Bedieningsmodus
Bij elke keer drukken op de toets ▼ of ▲ worden de
volgende bedieningsmodi doorlopen.
Selecteer de bedieningsmodus van uw keuze.

Koelen

Drogen

Auto

Warmen

Ventilator

• Bedieningsmodi die niet beschikbaar zijn voor de modellen van de
aangesloten binnenunits, verschijnen in het display.

Wat betekent het als het moduspictogram knippert
Het moduspictogram knippert wanneer andere binnenunits in het zelfde koelsysteem (aangesloten op
dezelfde buitenunit) al werken in een andere stand. In dat geval kan de rest van de units in dezelfde
groep alleen in dezelfde modus werken.

<Modus Auto (tweevoudig instelpunt)>
Als de werkingsmodus is ingesteld op de modus Auto (tweevoudig instelpunt),
kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen (één elk voor koeling en verwarming)
worden ingesteld. Afhankelijk van de kamertemperatuur, zal de binnenunit
automatisch werken in ofwel de modus “Koelen” of “Warmen” en de
kamertemperatuur binnen het vooraf ingestelde bereik houden.
De onderstaande grafiek toont het werkingspatroon van binnenunit gebruikt in de
modus “Auto” (tweevoudig instelpunt).
Werkingspatroon tijdens modus Auto (tweevoudig instelpunt)
De kamertemperatuur
verandert als gevolg van
veranderingen in de
buitentemperatuur.

Vooraf
ingestelde
temp. (Koelen)
Vooraf
ingestelde temp.
(Warmen)

Kamertemperatuur

Warmen

Koelen

Warmen

Koelen
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Basis bedieningshandelingen
Vooraf ingestelde temperatuur
<Koelen, Drogen, Warmen, en Auto (enkelvoudig instelpunt)>
Bedieningsmodus

Kamertemperatuur
(Raadpleeg de
installatiehandleiding.)

Druk op toets ▼ om de vooraf ingestelde
temperatuur te verlagen en druk op toets ▲ als u
deze wilt verhogen.
• In de tabel op pagina 19 vindt u het bereik van de

instelbare temperatuur voor de verschillende
bedieningsmodi.
• Het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur kan niet
worden ingesteld voor de bediening van Ventilator/
Ventilatie.
• Vooraf ingestelde temperatuur wordt ofwel weergegeven
in graden Celsius in stappen van 0,5 of 1 graad, of in
Fahrenheit, afhankelijk van het model van de binnenunit
en de weergavemodus op de afstandsbediening.

<Modus Auto (tweevoudig instelpunt)>

1

Vooraf
ingestelde
temperatuur
voor het koelen
Vooraf
ingestelde
temperatuur
voor het
verwarmen
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De huidige vooraf ingestelde temperaturen zullen
verschijnen.
Bij elke keer drukken op de toets ◀ of ▶ wordt
geschakeld tussen de vooraf ingestelde temperatuur
voor koelen en verwarmen.

2

Druk op toets ▼ om de geselecteerde temperatuur
te verlagen en druk op toets ▲ als u deze wilt
verhogen.
• In de tabel hieronder vindt u het bereik van de instelbare

Vooraf
ingestelde
temperatuur
voor het koelen

temperatuur voor de verschillende bedieningsmodi.

• De vooraf ingestelde temperatuurinstellingen voor koelen

Vooraf
ingestelde
temperatuur
voor het
verwarmen

en warmen in de modus Auto (tweevoudig instelpunt)
worden ook gebruikt door de modi “Koelen”/“Drogen” en
“Warmen”.
• De vooraf ingestelde temperaturen voor koelen en
verwarmen in de modus Auto (tweevoudig instelpunt)
moeten voldoen aan onderstaande condities:
• Vooraf ingestelde koeltemperatuur is hoger dan vooraf ingestelde
verwarmingstemperatuur.

• Aan het minimale vereiste temperatuurverschil tussen de vooraf

ingestelde temperaturen voor koeling en verwarming (afhankelijk van de
modellen van de aangesloten binnenunits) wordt voldaan.

• Als vooraf ingestelde temperaturen ingesteld zijn op een manier dat niet

voldaan wordt aan de vereiste voor minimum temperatuurverschil, zullen
beide vooraf ingestelde temperaturen automatisch veranderd worden
binnen het toegelaten bereik voor de instellingen.

Instelbaar bereik vooraf ingestelde temperatuur
Bedieningsmodus

Bereik vooraf ingestelde temperatuur

Koelen/Drogen

19 ~ 30°C (67 ~ 87°F)

Warmen

17 ~ 28°C (63 ~ 83°F)

Auto (Enkelvoudig
instelpunt)

19 ~ 28°C (67 ~ 83°F)

Auto (Tweevoudige
instelpunten)

[Koelen]
Het bereik voor de vooraf ingestelde temperatuur voor de modus
Koelen
[Warmen]
Het bereik voor de vooraf ingestelde temperatuur voor de modus
Warmen

Ventilator/Ventilatie

Niet instelbaar

Het bereik vooraf ingestelde temperatuur varieert afhankelijk van het model van de
binnenunits.
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Ventilatorsnelheid
Bij elke keer drukken op de toets ▼ of ▲ worden de
volgende ventilatorsnelheden doorlopen.

Auto

• Welke ventilatorsnelheden beschikbaar zijn is afhankelijk van het
model van de aangesloten binnenunits.

Waaierinstelling
Bij elke keer drukken op de toets ▼ of ▲ worden de
volgende waaierinstellingen doorlopen.
Selecteer de instelling van uw keuze.
Auto

Zwaaien

(Voorbeeldscherm in CITY MULTI)

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Zwaaien

Selecteer “Zwaaien” als u wilt dat de waaiers automatisch op
en neer bewegen.
Wanneer u “Stap 1” tot en met “Stap 5” instelt, wordt de
waaier vast ingesteld in de geselecteerde hoek.
•
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Auto

links van het pictogram waaierinstelling
Dit pictogram verschijnt wanneer de waaier wordt ingesteld op
“Stap 2, 3, 4 of 5” en de ventilator werkt op lage snelheid tijdens
het koelen of drogen (dit hangt af van het model).
Het pictogram verdwijnt na een uur en de instelling van de waaier
verandert automatisch.

Lamelinstelling
Druk op de toets ▼ of ▲ om de zwaaibeweging van de
lamel in of uit te schakelen.
Uit

Uit

Aan

Aan

(Voorbeeldscherm in CITY MULTI)

Ventilatie-instelling
De ventilatie kan ook worden ingesteld wanneer de units in werking zijn.

Bij elke keer drukken op de toets ▼ of ▲ worden de
volgende ventilatie-instellingen doorlopen.
* Kan alleen worden ingesteld wanneer de Lossnay-unit is
aangesloten.

Uit

Laag

Hoog

• De ventilator op sommige modellen binnenunits kan zijn gekoppeld met
bepaalde modellen ventilatie-units.

(Voorbeeldscherm in Mr. SLIM)
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Navigeren door het menu
Hoofdmenulijst
Hoofdmenu
Werking

Timer

Energiebesparing

Instellingsitems
Hoog vermogen

Pagina
25

Comfort

Handmatige Hiermee stelt u elke hoek van de waaier vast.
hoek waaier

26

Timer

Aan/uittimer

Hiermee stelt u de tijden in voor in- en uitschakelen (On/
Off).
• U kunt de tijd instellen in stappen van 5 minuten.
* De klok moet zijn ingesteld.

29

Auto-uittimer

Hiermee stelt u de Auto-Off-tijd in.
• U kunt de tijd instellen op een waarde van 30 tot 240
minuten in stappen van 10 minuten.

32

Weekklok

Hiermee stelt u de tijden voor in- en uitschakelen per
week in (On/Off).
• Per dag kunnen maximaal acht patronen voor de bediening
worden ingesteld.
• Er kunnen twee typen weekschemaʼs worden ingesteld.
* De klok moet zijn ingesteld.
* Geldt niet wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld.
* (Stappen van 1°C)

34

Stille stand buitenunit

Hiermee kunt u de perioden instellen waarin de stille
werking van buitenunits voorrang heeft boven
temperatuurregeling. U kunt de Start/Stop-tijden voor
elke dag van de week instellen.
• Maak een keuze voor het niveau van de stille stand uit
“Normaal,” “Midden” en “Rustig.”
* De klok moet zijn ingesteld.

37

Nachtverlaging

Hiermee voert u instellingen voor Nachtverlaging uit
• Selecteer “Ja” als u de instelling wilt inschakelen en “Nee”
als u de instelling wilt uitschakelen. Het temperatuurbereik
en de start/stop-tijden kunnen worden ingesteld.
* De klok moet zijn ingesteld.
* (Stappen van 1°C)
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Beperking

Energiebesparing
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Gegevens van instellingen
Hiermee bereikt u snel een comfortabele
kamertemperatuur.
• Units kunnen gedurende maximaal 30 minuten werken in de
stand Hoog vermogen.

Temperatuur- Hiermee kunt u het bereik van de vooraf ingestelde
temperatuur beperken.
bereik
• Er kunnen verschillende temperatuurbereiken worden
ingesteld voor verschillende bedieningsmodi.
* (Stappen van 1°C)
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Bediening Hiermee kunt u geselecteerde functies vergrendelen.
vergrendeld • De geblokkeerde functies kunnen niet worden bediend.
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Auto terug Hiermee kunt u de units op de vooraf ingestelde
temperatuur laten werken nadat zij gedurende een
bepaalde tijd in de energiezuinige stand hebben gewerkt.
• U kunt de tijd instellen op een waarde van 30 tot 120
minuten in stappen van 10 minuten.
* Deze functie is niet bruikbaar wanneer de bereiken van de
vooraf ingestelde temperatuur beperkt zijn.
* (Stappen van 1°C)
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Hoofdmenu

Instellingsitems

Energiebesparing

Energiebesparing

Schema

Initiële
instelling

Basisinstelling Klok
Zomertijd
Displayinstelling

Gegevens van instellingen

Pagina

Hiermee kunt u voor elke dag van de week de Start/Stoptijden instellen voor de bediening van de units in de
energiezuinige stand en kunt u de mate van
energiebesparing instellen.
• U kunt per dag maximaal vier bedieningspatronen voor
energiebesparing instellen.
• U kunt de tijd instellen in stappen van 5 minuten.
• De mate van energiebesparing kunt u instellen op een
waarde van 0% en 50 tot 90% in stappen van 10%.
* De klok moet zijn ingesteld.
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Hiermee stelt u de actuele tijd in.

54

Stelt de zomertijd in.

56

Hoofddisplay Hiermee schakelt u over tussen de modi “Volledig” en
“Basis” voor het Statusdisplay en het Hoofddisplay.
• De standaardinstelling is “Volledig”.

58

Helderheid

61

Hiermee kunt u de schermhelderheid aanpassen.

Taalkeuze Hiermee kunt u de taal van uw keuze selecteren.

62

Ontwerp

64

Hiermee verandert u de kleur van het Statusdisplay en
het Hoofddisplay.

Aanraakpaneel Aanraakpaneel Stelt de kalibratie-instellingen voor het aanraakpaneel in.
kalibratie
Aanraakpaneel Maakt het aanraakpaneel tijdelijk ongevoelig voor
reinigen
aanraking zodat het kan worden schoongemaakt.
Service

Onderhoud

66
68

Afstandsbediening
initialiseren

Hiermee initialiseert u de afstandsbediening naar de
fabriekstoestand bij verzending.

70

Informatie
afstandsbediening

Hiermee geeft u de modelnaam, softwareversie en het
serienummer van de afstandsbediening weer.

72

Informatie over fout

Hiermee kunt u de Informatie over fout controleren
wanneer er zich fout voordoet.
• Foutcode, oorsprong van de fout, koeladres, model van de
unit, fabricagenummer, contactinformatie (telefoonnummer
van de dealer) kunnen worden weergegeven.
* Het model van de unit, fabricagenummer en de
contactinformatie kunnen alleen worden weergegeven als zij
van tevoren zijn geregistreerd.

74

Informatie over filter

Hiermee kunt u de filterstatus controleren
• De filtermarkering kan worden gereset.

78
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Navigeren door het menu
Navigeren door het Hoofdmenu
@@@
Bediening van toetsen

Naar het Hoofdmenu gaan
Druk op de toets Instelling op het Hoofddisplay.
Het Hoofdmenu verschijnt.

Itemselectie
Druk op F2 als u de cursor naar links wilt verplaatsen.
Druk op F3 als u de cursor naar rechts wilt verplaatsen.

Cursor
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Functie-instellingen
Hoog vermogen

ON

Omschrijving van de functies
Met de functie Hoog vermogen kunnen de units werken op een capaciteit die hoger is dan normaal
zodat het vertrek snel optimaal op temperatuur kan worden gebracht. Deze functie werkt maximaal
30 minuten en de unit keert terug naar de normale bedieningsmodus na deze 30 minuten of wanneer
de kamertemperatuur de vooraf ingestelde temperatuur bereikt, welke hiervan zich het eerst
voordoet. De units keren terug naar de normale werking wanneer de bedieningsmodus of de
ventilatorsnelheid wordt gewijzigd.

Bediening van toetsen

1

Selecteer “Hoog vermogen” in het bedieningsmenu
tijdens Koelen, Warmen of Auto en druk op de toets
SELECTEREN .

De functie “Hoog vermogen” is alleen beschikbaar op
de modellen die de functie ondersteunen.

2

Verplaats de cursor met toets F3 of F4 naar “Ja” en
druk op de toets SELECTEREN .

Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu............................... MENU toets
• Om terug te gaan naar het vorige scherm ........ TERUG toets
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Functie-instellingen
Handmatige hoek waaier

OFF

Bediening van toetsen

1

2

26

Selecteer “Comfort” in het bedieningsmenu en druk
op de toets SELECTEREN .

Selecteer met toets F1 of F2 “Handmatige hoek
waaier” een druk op de toets SELECTEREN .

3

Verplaats de cursor naar “Koeladres” of
“Unitnummer” en selecteer met toets F1 .
Selecteer met toets F2 of F3 het koeladres
unitnummer voor de units waarvan u de waaiers vast
wilt zetten en druk op de toets SELECTEREN .
• Koeladres: Koeladres
• Unitnummer: 1, 2, 3, 4
Druk op toets F4 als u de selectie van de unit wilt
bevestigen.
Het scherm links toont een voorbeeld-display van units
Mr. SLIM. Op CITY MULTI wordt “M-NET-adres”
getoond in plaats van “Koeladres” en het
“Unitnummer” wordt niet getoond.

4

Selecteer “Waaier” met toets F1 .
Selecteer “4-weg” of “2-weg” met toets F2 of F3 en
druk op toets F4 .
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5

De actuele waaierinstelling verschijnt.
Selecteer de gewenste uitgangen van “1”, “2”, “3”, “4”
of “1, 2, 3, 4 (alle uitgangen)” met toets F1 of F2 .
Druk op de toets F3 of F4 om de volgende opties te
doorlopen en selecteer de instelling van uw keuze.
Geen
instelling

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Tochtreductie*

Alle
uitgangen

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan.
Er verschijnt een scherm waarop wordt aangeduid
dat de instelinformatie wordt verzonden.
De wijzigingen in de instellingen worden uitgevoerd
op de geselecteerde uitgang.
Het scherm keert automatisch terug naar het vorige
scherm wanneer de transmissie is voltooid.
Voerde instellingen uit voor andere uitgangen en
volgt daarbij dezelfde procedure.
Als alle uitgangen zijn geselecteerd, wordt
getoond de volgende keer dat de unit in werking
wordt gesteld.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het vorige scherm ....... TERUG toets

*Tochtreductie
De modus [Tochtreductie] houdt de schoephoek horizontaler dan de hoek van
Positie 1 zodat de luchtstroom niet op de mensen wordt gericht.
Deze functie kan slechts voor één uitgang worden ingesteld.
Deze functie kan niet worden ingesteld voor modellen met twee of drie uitgangen.
In de modus Tochtreductie kan de luchtstroom verkleuring aan het plafond
veroorzaken.

28

P

Timer (Aan/uit-timer)
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Timer” in het Hoofdmenu (raadpleeg
pagina 24) en druk op de toets SELECTEREN .
De Aan/uit-timer zal in de volgende gevallen niet
werken:
wanneer de Aan/uit-timer is uitgeschakeld, bij een fout,
bij controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien,
tijdens diagnose van de afstandsbediening, wanneer
de klok niet is ingesteld, tijdens het instellen van
functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld
(wanneer “Aan/uit”-bediening of timerbediening vanaf
lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).

2

3

Verplaats de cursor naar “Timer” en druk op de toets
SELECTEREN .

De actuele instellingen verschijnen.
Verplaats de cursor naar “Aan/uit-timer” en druk op
de toets SELECTEREN .
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4

5

30

Het scherm voor het instellen van de timer verschijnt.
Maak met toets F1 of F2 een keuze uit “Aan/uittimer”, “Aan”, “Uit” of “Herhalen”.

Wijzig de instelling met toets F3 of F4 .
• Aan/uit-timer: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
• Aan: Starttijd werking
(instelbaar in stappen van 5 minuten)
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit
wilt laten lopen.
• Uit: Stoptijd werking
(instelbaar in stappen van 5 minuten)
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit
wilt laten lopen.
• Herhalen: Nee (éénmaal)/Ja (herhalen)

6

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu............................... MENU toets
• Om terug te gaan naar het vorige scherm ........ TERUG toets

verschijnt op het Statusdisplay en het
Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de Aan/
uit-timer is ingeschakeld.
verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is
door het gecentraliseerde regelsysteem.
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Timer (Auto-uit-timer)
Bediening van toetsen

1

Ga naar het Timer-instellingenscherm.
(Raadpleeg pagina 29.)
Selecteer “Auto-uit” en druk op de toets
SELECTEREN .
De Auto-uit-timer zal in de volgende gevallen niet
werken:
wanneer de Auto-uit-timer is uitgeschakeld, bij een
fout, bij controle (in het servicemenu), tijdens
proefdraaien, tijdens diagnose van de
afstandsbediening, tijdens het instellen van functies,
wanneer het systeem centraal wordt geregeld
(wanneer “Aan/uit”-bediening of timerbediening vanaf
lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).

2

3

De actuele instellingen verschijnen.
Verplaats de cursor naar “Auto-uit” of “Stoppen na --min.” met de toets F1 of F2 .

Wijzig de instelling met toets F3 of F4 .
• Auto-uit: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
• Stoppen na --- min.: timerinstelling (Het in te stellen bereik
is 30 tot 240 minuten in stappen van
10 minuten.)
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4

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu............................... MENU toets
• Om terug te gaan naar het vorige scherm ........ TERUG toets

verschijnt op het Statusdisplay en het
Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de Autouit-timer is ingeschakeld.
verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is
door het gecentraliseerde regelsysteem.
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Weekklok
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Weekklok” in het Timermenu en druk op
de toets SELECTEREN .

De Weekklok zal in de volgende gevallen niet
werken:
wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld, wanneer de
Weekklok is uitgeschakeld, bij een fout, bij controle (in
het servicemenu), tijdens proefdraaien, tijdens
diagnose van de afstandsbediening, wanneer de klok
niet is ingesteld, tijdens het instellen van functies,
wanneer het systeem centraal wordt geregeld
(wanneer “Aan/uit”-bediening, temperatuurinstelling of
timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet
wordt toegelaten).

2

De actuele instellingen verschijnen.
Wanneer u op toets F1 of F2 drukt, kunt u de
instellingen voor elke dag van de week zien.
Druk op toets F3 als u de patronen 5 tot en met 8 wilt
zien.
Druk op de toets F4 om de status van instelling 2
weer te geven.
Druk op de toets SELECTEREN als u naar het
instelscherm wilt gaan.
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3

Het instelscherm voor de weekklok verschijnt.
In de instelling “Actie” selecteert u “1” om
timerinstelling 1 in te schakelen of selecteert u “2” om
timerinstelling 2 in te schakelen met de toets F3 of
F4 . Druk vervolgens op de toets SELECTEREN .
Om de inhoud van de timerinstelling 1 of 2 te
controleren, verplaatst u de cursor met de toets F1 of
F2 naar “Instelling” en selecteert u “1” of “2” met de
toets F3 of F4 .

4

Het instelscherm van de Weekklok verschijnt en de
actuele instellingen worden getoond.
Per dag kunnen maximaal acht patronen voor de
bediening worden ingesteld.
Verplaats met toets F1 of F2 de cursor naar de dag
van de week en selecteer deze door op toets F3 te
drukken. (U kunt meerdere dagen selecteren.)
Druk op de toets SELECTEREN .
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5

Het instelscherm voor het bedieningspatroon verschijnt.
Verplaats de cursor met toets F1 naar het nummer
van het patroon van uw keuze.
Verplaats de cursor met toets F2 naar de tijd, Aan/Uit
of de temperatuur.
Wijzig de instellingen met toets F3 of F4 .
• Tijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit
wilt laten lopen.
• Aan/Uit/Auto: Selecteerbare instellingen zijn afhankelijk
van het model van de aangesloten binnenunit. (Wanneer
een Auto-patroon wordt uitgevoerd, zal het systeem in de
modus Auto (tweevoudig instelpunt) werken.)
• Temperatuur: Het instelbare temperatuurbereik is
afhankelijk de aangesloten binnenunits. (Stappen van 1°C)
Wanneer de modus Auto (tweevoudig instelpunt) is
geselecteerd, kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen
worden ingesteld. Als een werkingspatroon met een enkele
vooraf ingestelde temperatuur wordt uitgevoerd tijdens de
modus Auto (tweevoudig instelpunt) wordt de instelling
daarvan gebruikt als de koeltemperatuur in de modus
“Koelen”.

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan.
Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het selectiescherm wijziging instelling/dag van de
week ............................................. SELECTEREN toets
• Terug naar het Hoofdmenu............ MENU toets
• Terug naar het vorige scherm........ TERUG toets

verschijnt op het Statusdisplay en het
Hoofddisplay in de stand Volledig wanneer de
instelling van Weekklok voor de actuele dag bestaat.
Het pictogram verschijnt niet wanneer de Aan/uit-timer
is ingeschakeld of het systeem onder gecentraliseerde
regeling is (instelling van de timerfunctie vanaf lokale
afstandsbediening is niet toegestaan).
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Stille stand buitenunit
Omschrijving van de functies

Met deze functie kan de gebruiker de perioden instellen waarin de stille werking van buitenunits
voorrang heeft boven temperatuurregeling. Stel iedere dag van de week de start- en stoptijden in
voor de stille werking. Maak een keuze voor het niveau van de stille stand uit “Midden” en “Rustig”.

Bediening van toetsen

1

Selecteer “OU stille stand” in het Timermenu en druk
op de toets SELECTEREN .

De functie “OU stille stand” is alleen beschikbaar op de
modellen die de functie ondersteunen.

2

De actuele instellingen verschijnen.
Wanneer u op toets F1 of F2 drukt, kunt u de
instellingen voor elke dag van de week zien.
Druk op de toets SELECTEREN als u naar het
instelscherm wilt gaan.
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3

4

U kunt de stille stand inschakelen (Ja) en
uitschakelen (Nee) in het scherm dat verschijnt.
Verplaats de cursor naar “Ja” met toets F3 of F4 en
druk op de toets SELECTEREN als u de instelling wilt
inschakelen.

Het instelscherm voor de Stille stand buitenunit
verschijnt.
Als u de instelling wilt invoeren of wijzigen, verplaatst
u met toets F1 of F2 de cursor naar de dag van de
week en selecteert u deze door op toets F3 te
drukken. (U kunt meerdere dagen selecteren.)
Druk op de toets SELECTEREN .
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5

Het instelscherm verschijnt.
Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar Starttijd,
Stoptijd of niveau Stille stand.
Wijzig de instellingen met toets F3 of F4 .
• Start-/Stoptijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit
wilt laten lopen.
• Stille stand: Normaal, Midden, Rustig

Normaal

Midden

Rustig

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan. Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het selectiescherm wijziging instelling/dag van de
week.............................................. SELECTEREN toets
• Terug naar het Hoofdmenu............ MENU toets
• Terug naar het vorige scherm........ TERUG toets

verschijnt op het Statusdisplay en het
Hoofddisplay in de modus Volledig tijdens de Stille
stand buitenunit.
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Nachtverlaging
Omschrijving van de functies

Deze regelfunctie start de verwarming wanneer de regelobjectgroep gestopt is en de
kamertemperatuur daalt onder de ondergrens van de vooraf ingestelde temperatuur. Ook start deze
regelfunctie het koelen wanneer de regelobjectgroep gestopt is en de kamertemperatuur stijgt boven
de bovengrens van de vooraf ingestelde temperatuur.
De functie Nachtverlaging is niet beschikbaar als de bediening en de instelling van de temperatuur
worden geregeld met de afstandsbediening.
Als de kamertemperatuur wordt gemeten door de aanzuigtemperatuursensor van de airconditioner,
zal misschien niet een nauwkeurige meting van de temperatuur worden verkregen wanneer de
airconditioner niet actief is of wanneer de lucht niet schoon is. Schakel in dat geval de sensor over op
een sensor op afstand (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) of op een regelsensor op afstand.

Bediening van toetsen

1

2
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Selecteer “Nachtverlaging” in het Timermenu en druk
op de toets SELECTEREN .

De actuele instellingen verschijnen.
Druk op de toets SELECTEREN als u naar het
instelscherm wilt gaan.

3

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
Nachtverlaging Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen),
Temperatuurbereik, Starttijd of Stoptijd.
Wijzig de instellingen met toets F3 of F4 .
• Temp.bereik: u kunt de ondergrens voor de temperatuur
(voor verwarming) en de bovengrens voor de
temperatuur (voor koeling) instellen. Het
temperatuurverschil tussen de onder- en
bovengrens moet 4°C (8°F) of meer zijn. Het
instelbare temperatuurbereik is afhankelijk de
aangesloten binnenunits.
* (Stappen van 1°C)
• Start-/Stoptijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit
wilt laten lopen.

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan.
Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu................ MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets
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verschijnt op het Statusdisplay en het
Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de
functie Nachtverlaging is ingeschakeld.
verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is
door het gecentraliseerde regelsysteem.
De Nachtverlaging zal in de volgende gevallen niet
werken:
wanneer de unit in werking is, wanneer de functie
Nachtverlaging is uitgeschakeld, bij een fout, bij
controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien,
tijdens diagnose van de afstandsbediening, wanneer
de klok niet is ingesteld, tijdens het instellen van
functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld
(wanneer “Aan/uit”-bediening, temperatuurinstelling of
timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet
wordt toegelaten).
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Beperking
De beperking van het temperatuurbereik instellen
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Energiebesparing” in het Hoofdmenu
(raadpleeg pagina 24) en druk op de toets
SELECTEREN .

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Beperking” en druk op de toets SELECTEREN .

43

Functie-instellingen

3

4

De actuele instellingen verschijnen.
Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar “Temp.
bereik” en druk op de toets SELECTEREN .

Het scherm voor het instellen van het
temperatuurbereik verschijnt.
Verplaats de cursor met de toets F1 naar “Temp.
bereik”, “Koel•Drogen”, “Warmen” of “Auto.”
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5

Wijzig de instellingen met toets F3 of F4 .
• Temp.bereik: Nee (onbeperkt) of Ja (beperkt)
• Koel•Drogen: Boven- en ondergrens temperatuur (stappen
van 1°C)

• Warmen: Boven- en ondergrens temperatuur (stappen van 1°C)
• Auto: Boven- en ondergrens temperatuur (stappen van 1°C)
Instelling temperatuurbereik
Stand
Koel•Drogen*1
*3
Warmen
Auto

*2
*3

*4

Ondergrens
19 ~ 30°C
(67 ~ 87°F)
17 ~ 28°C
(63 ~ 83°F)
19 ~ 28°C
(67 ~ 83°F)

Bovengrens
30 ~ 19°C
(87 ~ 67°F)
28 ~ 17°C
(83 ~ 63°F)
28 ~ 19°C
(83 ~ 67°F)

* Het instelbare bereik is afhankelijk de aangesloten unit.
*1 Temperatuurbereiken voor de modi “Koelen”, “Drogen” en
“Auto” (tweevoudig instelpunt) kunnen worden ingesteld.
*2 Temperatuurbereiken voor de modi “Warmen” en “Auto”
(tweevoudig instelpunt) kunnen worden ingesteld.
*3 Temperatuurbereiken voor de modi “Warmen”, “Koelen” en
“Drogen” moeten voldoen aan de onderstaande condities:
• Bovenste limiet voor koelen - bovenste limiet voor warmen ≥
minimum temperatuurverschil (varieert per model binnenunit)
• Onderste limiet voor koelen - onderste limiet voor warmen ≥
minimum temperatuurverschil (varieert per model binnenunit)
*4 Temperatuurbereik voor de modus “Auto” (enkelvoudig
instelpunt) kan worden ingesteld.

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan.
Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu................ MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets

verschijnt op het Statusdisplay en het
Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer het
temperatuurbereik beperkt is.
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Beperking
@@@
Functie bedieningsvergrendeling
Bediening van toetsen

1

P
U schakelt de functie voor bedieningsvergrendeling in
door het item “Bedien. vergrend.” op “Ja” in te stellen.

Ga naar het instelscherm Beperking. (Raadpleeg
pagina 43.)
Verplaats de cursor naar “Bedien. vergrend.” en druk
op de toets SELECTEREN .
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2

Het scherm voor het uitvoeren van de instellingen
voor de functie bedieningsvergrendeling verschijnt.
Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Bedien. vergrend.”, “Locatie”, “Aan/uit”, “Mode”,
“Tmp.instell.”, “Menu”, “Ventil”, “Lamel” of “Waaier”.
Wijzig de instellingen met toets F3 of F4 .
• Bedien. vergrend.: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
• Locatie: “Indiv.” of “Hotel”
• Aan/uit: Bediening Aan/Uit
• Mode: Instelling bedieningsmodus
“-” / “Vergr.”
• Tmp.instell.: Instelling vooraf ingestelde temp.
• Waaier: Waaierinstelling
• Menu: Menu-instelling
• Ventil: Ventilatorsnelheidinstelling
• Lamel: Lamelinstelling
Wanneer “Hotel” wordt geselecteerd voor de
instelling “Locatie”, worden de volgende bedieningen
automatisch vergrendeld: Mode, Waaier, Menu en
Lamel.
Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan.
Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu ............... MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets
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verschijnt op het Statusdisplay en het
Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de
functie Bedieningsvergrendeling is ingeschakeld.
De bedieningsgids die hoort bij de vergrendelde
functie wordt onderdrukt.
Houd de toets Instelling ten minste tien seconden
ingedrukt om het Hoofdmenu weer te geven terwijl de
menu-instelling is vergrendeld. Voer het
beheerderswachtwoord in op het
wachtwoordinvoerscherm.
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Energiebesparing
Automatisch terug naar de vooraf ingestelde temperatuur

Nadat de functie Auto terug is ingeschakeld, wanneer de bedieningsmodus wijzigen of AAN/UIToperatie wordt uitgevoerd met deze afstandsbediening, keert de ingestelde temperatuur automatisch
terug naar de gewenste temperatuur, ongeacht de ingestelde tijd.

Bediening van toetsen

1

2

Selecteer “Energiebesparing” in het menu
Energiebesparing en druk op de toets SELECTEREN .

De actuele instellingen verschijnen.
Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar “Auto
terug” en druk op de toets SELECTEREN .
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Het scherm voor het invoeren van instellingen voor
het automatisch terugkeren naar de vooraf ingestelde
temperatuur verschijnt.
Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar “Auto
terug”, “Koelen”, of “Verwarmen”.

4

Wijzig de instellingen met toets F3 of F4 .
• Auto terug: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
• Koelen: het bereik voor de timerinstelling is 30 tot 120
minuten in stappen van 10 minuten.
Het instelbereik voor de temperatuur is 19 tot 30°C
(67 tot 87°F) (stappen van 1°C).
• Verwarmen: het bereik voor de timerinstelling is 30 tot 120
minuten in stappen van 10 minuten.
Het instelbereik voor de temperatuur is 17 tot
28°C (63 tot 83°F) (stappen van 1°C).

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen wilt
opslaan. “Koelen” omvat de modi “Drogen” en “Auto
Koelen” en “Warmen” omvat de modus “Auto Warmen”.
Het scherm voor het instellen van het geselecteerde
item verschijnt.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu................ MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets

De instellingen van timer of vooraf ingestelde temperatuur zullen niet effectief zijn
wanneer het temperatuurbereik beperkt is en wanneer het systeem centraal wordt
geregeld (wanneer de instelling van het temperatuurbereik vanaf de lokale
afstandsbediening niet is toegestaan). Wanneer het systeem centraal wordt geregeld
(wanneer timer functie instelling vanaf de lokale afstandsbediening niet is toegestaan),
wordt alleen de timer-instelling niet werkzaam.
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Energiebesparing
Het bedieningsschema voor energiebesparing instellen
Bediening van toetsen

1

Ga naar het instelscherm “Energiebesparing”.
(Raadpleeg pagina 49.)
Verplaats de cursor naar “Schema” en druk op de
toets SELECTEREN .

2

3

U kunt het schema zien in het scherm dat verschijnt.
Wanneer u op toets F1 of F2 drukt, kunt u de
instellingen voor elke dag van de week zien.
Druk op de toets SELECTEREN als u naar het
instelscherm wilt gaan.

U kunt het bedieningsschema Energiebesparing
inschakelen (Ja) / uitschakelen (Nee) in het scherm
dat verschijnt.
Selecteer “Nee” of “Ja” met toets F3 of F4 .
Druk op de toets SELECTEREN en ga naar het
selectiescherm voor het instellen van verandering/
dag van de week.
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5

Het selectiescherm voor het instellen van
verandering/dag van de week verschijnt.
Per dag kunnen maximaal vier patronen voor de
bediening worden ingesteld.
Verplaats met toets F1 of F2 de cursor naar de dag
van de week en selecteer deze door op toets F3 te
drukken. (U kunt meerdere dagen selecteren.)
Druk op de toets SELECTEREN als u naar het
instelscherm voor patronen wilt gaan.

Het instelscherm voor patronen verschijnt.
Verplaats de cursor met toets F1 naar het nummer
van het patroon van uw keuze.
Verplaats de cursor met toets F2 naar starttijd,
stoptijd en mate van energiebesparing (gerangschikt
in deze volgorde vanaf links).
Wijzig de instellingen met toets F3 of F4 .
• Start-/Stoptijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit
wilt laten lopen.
• Energiebesparingspercentage: Het instelbereik is 0% en
50 tot 90% in stappen van
10%.

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan.
Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Hoe lager de waarde, des te groter het
energiebesparende effect.
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verschijnt in het Statusdisplay en het
Hoofddisplay in de stand Volledig wanneer de unit
wordt bediend in de modus voor energiebesparing.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het selectiescherm wijziging instelling/dag van de
week.............................................. SELECTEREN toets
• Terug naar het Hoofdmenu............. MENU toets
• Terug naar het vorige scherm.......... TERUG toets
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Klok
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Initiële instelling” in het Hoofdmenu
(raadpleeg pagina 24) en druk op de toets
SELECTEREN .
U kunt de volgende instellingen pas uitvoeren als
de klok is een gesteld.
• Aan/uit-timer

• Weekklok

• Stille stand buitenunit

• Energiebesparing

• Nachtverlaging

Als een bepaald systeem geen
systeemregeleenheden heeft, wordt de kloktijd niet
automatisch gecorrigeerd.
In dit geval dient u de kloktijd periodiek te corrigeren.

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Basisinstelling” en druk op de toets SELECTEREN .

3

Selecteer “Klok” met de toets F1 of F2 en druk op de
toets SELECTEREN .
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4

5

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar “Klok”
en druk op de toets SELECTEREN .

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar jaar,
maand, datum of minuut.
Verlaag of verhoog de waarde voor het
geselecteerde item met de toets F3 of F4 en druk op
de toets SELECTEREN .
Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu .............................. MENU toets
• Om terug te gaan naar het vorige scherm ........ TERUG toets
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Zomertijd
Omschrijving van de functies

De starttijd/eindtijd voor de zomertijd kan worden ingesteld. De zomertijdfunctie wordt volgens deze
instelling geactiveerd.

• Als een bepaald systeem een systeemregeleenheid heeft, schakelt u deze instelling uit om de
correcte tijd te behouden.

• Aan het begin en het einde van de zomertijd wordt de timer mogelijk twee keer of helemaal niet
geactiveerd.

• Deze functie werkt alleen als de klok is ingesteld.
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Klok” in het menu Basisinstellingen en
druk op de toets SELECTEREN .

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Zomertijd” en druk op de toets SELECTEREN .
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Verplaats de cursor met toets F1 naar de volgende
items om de instellingen uit te voeren.
• Zomertijd
Selecteer “Nee” (uitschakelen) of “Ja” (inschakelen) met de
toets F2 . De standaardinstelling is “Nee”.

• Datum(start)*1
Stel de dag van de week, het weeknummer en de maand
in met de toets F3 of F4 . De standaardinstelling is
“Zon/5e/Maa”.

• Starttijd
Stel met de toets F3 of F4 de starttijd voor de zomertijd in.

• Sturen naar
Stel met de toets F3 of F4 de tijd in waarnaar de klok op
de starttijd vooruit wordt gezet.

• Datum(einde)*1 (2e pagina)
Stel de dag van de week, het weeknummer en de maand
in met de toets F3 of F4 . De standaardinstelling is
“Zon/5e/Okt”.

• Eindtijd (2e pagina)
Stel met de toets F3 of F4 de eindtijd voor de zomertijd in.

• Terug naar (2e pagina)
Stel met de toets F3 of F4 de tijd in waarnaar de klok op
de eindtijd achteruit wordt gezet.
*1 Als u het weeknummer instelt op “5e” maar de geselecteerde
maand geen 5e week heeft, wordt de instelling “4e” gebruikt.

Druk op de toets SELECTEREN als u de instellingen
wilt opslaan.
Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu ............... MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets
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Hoofddisplay
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en
druk op de toets SELECTEREN .

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Hoofddisplay” en druk op de toets SELECTEREN .

3

Selecteer “Volledig” of “Basis” (raadpleeg pagina
10) met toets F3 of F4 en druk op de toets
SELECTEREN .
Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu ............... MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets
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Uitleg over pictogrammen
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en
druk op de toets SELECTEREN .

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Hoofddisplay” en druk op de toets SELECTEREN .

3

Selecteer “Pictogramuitleg” met de toets F1 of F2 ,
selecteer de gewenste instelling “Ja” of “Nee” met de
toets F3 of F4 en druk op de toets SELECTEREN .
De standaardinstelling is “Ja”.

Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu ............... MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets
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60

Wanneer “Ja” wordt geselecteerd, verschijnt de uitleg
van het pictogram van het instellingsitem zoals links
weergegeven.

P

Helderheid
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en
druk op de toets SELECTEREN .

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Helderheid” en druk op de toets SELECTEREN .

3

Pas de helderheid aan met toets F1 of F2 .
Met de toets F4 kan “AAN” of “UIT” worden
geselecteerd voor de instelling “Blijft aan”.
Wanneer “AAN” wordt geselecteerd, blijft de
achtergrondverlichting gedimd branden, ook nadat de
ingestelde tijd is verstreken.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu ............... MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets
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Omschrijving van de functies
U kunt de taal van uw keuze instellen. De taalopties zijn Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,
Portugees, Zweeds, Russisch, Grieks, Turks, Nederlands, Tsjechisch, Hongaars en Pools.

Bediening van toetsen

1

Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en
druk op de toets SELECTEREN .

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Taalkeuze” en druk op de toets SELECTEREN .
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3

Verplaats met toets F1 tot en met F4 de cursor naar
de taal van uw keuze en druk op de toets
SELECTEREN als u de instelling wilt opslaan.

Als het apparaat voor het eerst ingeschakeld wordt,
verschijnt het taalkeuzescherm. Selecteer de taal van
uw keuze. Het systeem start niet op als u geen taal
selecteert.

Er verschijnt een scherm waarop wordt aangeduid dat
de instelling is opgeslagen.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu ............... MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets
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Ontwerp
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en
druk op de toets SELECTEREN .

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Ontwerp” en druk op de toets SELECTEREN .

3

Selecteer “Kleur” met toets F4 .
• Kleur: De schermkleur kan worden geselecteerd. (Zie
volgende pagina.)

• Wit: Monochroomscherm (witte basis)
• Zwart: Monochroomscherm (zwarte basis)
Druk op de toets SELECTEREN wanneer “Wit” of
“Zwart” wordt geselecteerd. Selecteer de gewenste
kleur (zie volgende pagina) wanneer “Kleur” wordt
geselecteerd.
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Selecteer het volgende item met de toets F1 of F2
en stel de gewenste schermkleur voor elk item in.
• Kleurschakering: Stel de kleurschakering in met de toets
F3 of F4 . (Het instelbare bereik is -90
tot en met 89.)
• Patroon: Stel de kleur in met de toets F4 .
• Kleur is: Selecteer met de toets F4 “Teken” of
“Achtergrond” als doel waarop de kleur wordt
toegepast.

De voorbeeldkleur onder de functietoetsen verandert
in overeenstemming met de instelling.
Stel de gewenste kleur in en druk op de toets
SELECTEREN .
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu .............................. MENU toets
• Om terug te gaan naar het vorige scherm ........ TERUG toets
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Bediening van toetsen

1

Selecteer “Aanraakpaneel” in de Begininstellingen en
druk op de toets SELECTEREN .

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Aanraakpaneel kalibratie” en druk op de toets
SELECTEREN .

3

Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Selecteer met de toets F3 of F4 “Annul” of “OK” en
druk op de toets SELECTEREN .
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Tik op de negen zwarte punten in de volgorde waarin
ze op het scherm verschijnen.
Wanneer alle negen zwarte punten zijn aangeraakt,
is de kalibratie voltooid en gaat het display terug naar
het menu aanraakpaneel.

• Als het aanraakpaneel een minuut lang niet wordt aangeraakt, wordt de kalibratie geannuleerd en keer het
display automatisch terug naar het vorige scherm.
• Om het aanraakpaneel goed te kalibreren, kunt u voor het aanraken van de punten het beste gebruik maken
van een puntig maar niet scherp voorwerp.
* Een scherp voorwerp kan het aanraakpaneel beschadigen of bekrassen.
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Aanraakpaneel reinigen
Bediening van toetsen

1

Selecteer “Aanraakpaneel” in Begininstellingen en
druk op de toets SELECTEREN .

2

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Aanraakpaneel reinigen” en druk op de toets
SELECTEREN .

3

Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Selecteer met de toets F3 of F4 “Annuleren” of “OK”
en druk op de toets SELECTEREN .
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Met dit scherm voor zich kan de gebruiker het
aanraakpaneel gedurende 30 seconden afnemen
zonder per ongeluk de instellingen te wijzigen.
Na de genoemde 30 seconden keert het display
terug naar het menu aanraakpaneel.

• Het scherm afnemen met een zachte droge doek, een doek die is natgemaakt in een mild reinigingsmiddel of
een doek die is bevochtigd met ethanol. Gebruik geen zure, alkalische of organische oplosmiddelen.
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Afstandsbediening initialiseren

P

Omschrijving van de functies
De afstandsbediening kan worden geïnitialiseerd naar de fabriekstoestand bij verzending. De
onderstaande gegevens worden geïnitialiseerd.
Na het initialiseren wordt de afstandsbediening automatisch opgestart.
Instelling timer, instelling weekklok, instelling stille stand buitenunit, instelling energiebesparing,
instelling energiebesparingsoptie, instelling klok, instelling zomertijd, instelling hoofddisplay, instelling
helderheid, instelling details, instelling ontwerp, instelling auto-stand, instelling modelnaam, instelling
serienummer, instelling dealerinformatie, informatie over fout, beheerderswachtwoord,
onderhoudswachtwoord

Bediening van toetsen

1

2
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Selecteer “Overige” onder Service en druk op de
toets SELECTEREN .

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Afstandsbediening initialiseren” en druk op de toets
SELECTEREN .

3

Selecteer “OK” met toets F4 .

Na het initialiseren wordt de afstandsbediening
automatisch opgestart.
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Functie-instellingen
Informatie afstandsbediening

P

Omschrijving van de functies
Op de afstandsbediening die in gebruik is kan de informatie worden gecontroleerd.

Bediening van toetsen

1

2
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Selecteer “Overige” onder Service en druk op de
toets SELECTEREN .

Verplaats de cursor met toets F1 of F2 naar
“Informatie afstandsbediening” en druk op de toets
SELECTEREN .

3

Van de afstandsbediening die in gebruik is kan de
modelnaam, de softwareversie en het serienummer
worden gecontroleerd.
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Oplossen van problemen
Informatie over fout
Wanneer zich een fout voordoet, verschijnt het volgende scherm en knippert de
bedrijfs-LED. Controleer de foutstatus, stop de werking van het systeem en vraag
advies aan uw dealer.
Bediening van toetsen

1

De foutcode, de unit met de fout, het koeladres, het
modelnaam van de unit, de datum en het tijdstip
waarop een fout zich heeft voorgedaan en het
serienummer verschijnen.
De modelnaam en het serienummer verschijnen
alleen als deze informatie is geregistreerd.
Druk op toets F1 of F2 als u naar de volgende
pagina wilt gaan.
Contactinformatie (telefoonnummer van de dealer)
verschijnt als deze informatie is geregistreerd.

74

2

Druk op toets F4 of AAN/UIT om de optredende fout
te resetten.
Fouten kunnen niet worden gereset zolang
AAN/UIT-bediening niet is toegestaan.

Selecteer “OK” met toets F4 .

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu .......... MENU toets
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Oplossen van problemen
De informatie over fout controleren
Zolang zich geen fouten voordoen, kan pagina 2/2
van de informatie over fout (raadpleeg pagina 74)
worden bekeken vanuit de menubediening.
Selecteer “Onderhoudsmenu” in het Hoofdmenu en
druk op de toets SELECTEREN .

Selecteer “Informatie over fout” in het
Onderhoudsmenu om het scherm informatie over fout
weer te geven.
Fouten kunnen niet worden gereset.
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Auto-UIT bij afwezigheid
Het volgende scherm verschijnt voor het paneel model 3D i-See sensor wanneer de
unit wordt uitgeschakeld vanwege de functie Auto-UIT bij afwezigheid in de
energiebesparingsoptie.
Raadpleeg de instructiehandleiding van de binnenunit voor de 3D i-See sensor
instelling.
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Onderhoud
Informatie over filter
verschijnt op het Statusdisplay en het
Hoofddisplay in de stand Volledig wanneer het tijd is
voor het reinigen van de filters.
Was, reinig of vervang de filters wanneer dit
teken verschijnt.
Raadpleeg de installatiehandleiding van de
binnenunit voor nadere bijzonderheden.
Bediening van toetsen

1

2
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Selecteer “Informatie over filter” in het
Onderhoudsmenu en druk op de toets SELECTEREN .

Druk op toets F4 als u de filtermarkering wilt
resetten.
In de Instructiehandleiding van de binnenunit vindt u
instructies voor het reinigen van het filter.

3

Selecteer “OK” met toets F4 .

Er verschijnt een bevestigingsscherm.
Navigeren door de schermen
• Terug naar het Hoofdmenu ............... MENU toets
• Terug naar het vorige scherm............ TERUG toets

Wanneer
wordt getoond op het Statusdisplay en
het Hoofddisplay in de stand Volledig, wordt het
systeem centraal geregeld en kan de filtermarkering
niet worden gereset.

Als twee of meer binnenunits zijn aangesloten, kan afhankelijk van het type filter de timing voor het
reinigen van het filter voor de beide units verschillen.
Het pictogram
verschijnt wanneer het filter op de hoofdunit moet worden gereinigd.
Wanneer de filtermarkering wordt gereset, wordt de cumulatieve werkingstijd van alle units gereset.
Het pictogram
verschijnt normaal gesproken na een bepaalde werkingsduur, waarbij ervan
wordt uitgegaan dat de binnenunits zijn geïnstalleerd in een ruimte met een gewone luchtkwaliteit.
Afhankelijk van de luchtkwaliteit zal de filter misschien vaker moeten worden gereinigd.
De cumulatieve tijd voor de reiniging van filters is afhankelijk van het model.
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Specificaties
Specificaties afstandsbediening
Specificatie
Afmeting van het product

Standaard (PAR-CT01MAA(R)-SB/PAR-CT01MAA-S):
65(b) × 120(h) × 14,1(d) mm (2 9/16 × 4 23/32 × 9/16 [in])
(het uitstekende gedeelte niet inbegrepen)
Premium (PAR-CT01MAA(R)-PB):
68(b) × 120(h) × 14,1(d) mm (2 11/16 × 4 23/32 × 9/16 [in])
(het uitstekende gedeelte niet inbegrepen)

Nettogewicht

Standaard (PAR-CT01MAA(R)-SB/PAR-CT01MAA-S):
0,09 kg (13/64 lbs)
Premium (PAR-CT01MAA(R)-PB):
0,10 kg (7/32 lbs)

Nominale voedingsspanning 12 VDC (geleverd door binnenunits)
Stroomverbruik

0,6 W

Gebruiksomgeving

Temperatuur 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
Vochtigheid 25 ~ 90% RV (zonder condens)

Materiaal

Standaard (PAR-CT01MAA(R)-SB/PAR-CT01MAA-S)
Hoofdtoestel: ABS
Premium (PAR-CT01MAA(R)-PB)
Hoofdtoestel: ABS
Zijplaat: aluminium
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Functielijst (stand 1 oktober 2017)
○ : Ondersteund
Functie
Voedingsinstellingen

Menu bediening

Timermenu

Menu
energiebesparing

Begininstellingen

AAN/UIT
Bedieningsmodus
Auto modus (tweevoudig instelpunt)
Vooraf ingestelde temperatuur
Ventilatorsnelheid
Waaier
Lamel
Ventilatie
Hoog vermogen
Handmatige hoek waaier
3D i-See sensor
Timer (Aan/uit-timer)
Timer (Auto-uit-timer)
Weekklok
Stille stand buitenunit
Nachtverlaging
Temperatuurbereikbeperking
Functie bedieningsvergrendeling
Auto terug
Schema
Klok
Instelling indeling klokweergave

Service

Onderhoudsmenu

Zomertijd
Hoofddisplay
Pictogramuitleg
Helderheid
Taalkeuze
Ontwerp
Aanraakpaneel kalibratie
Aanraakpaneel reinigen
Wachtwoord (beheerder)
Afstandsbediening initialiseren
Informatie afstandsbediening
Proefdraaien
Modelinformatie invoeren
Dealerinformatie invoeren
Functie-instelling
Vlot onderhoud
Wachtwoord (onderhoud)
Auto dalend rooster
Informatie over fout
Informatie over filter

× : Niet-ondersteund

CITY MULTI

Mr. SLIM

Vereist wachtwoord

○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

-

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
beheerder
onderhoud
onderhoud
onderhoud
onderhoud
onderhoud
onderhoud
onderhoud
onderhoud
-

* Welke functies worden ondersteund is afhankelijk van het model van de unit.
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Specificaties
Lijst van functies die in combinatie/niet in combinatie kunnen worden gebruikt
Hoog
Aan/
Auto- Weekklok Stille stand Temperatuur- Bedieningsvermogen uit-timer uit-timer
buitenunit
bereik vergrendeling
Hoog
vermogen

1

Aan/uit-timer

Auto
terug

Energie- Nachtbesparings- verlaging
schema

2

1

1

3

Auto-uit-timer

4

Weekklok
Stille stand
buitenunit

1

5

1

Temperatuurbereik
Bedieningsvergrendeling

2
2

Auto terug
Energiebesparingsschema
Nachtverlaging

6

2

7

1
3

4

: Kunnen in combinatie worden gebruikt

5

6

7

: Kunnen niet in combinatie worden gebruikt

: Beperkt

1: Deze functie wordt ingeschakeld na de hoog-vermogenwerking omdat de hoogvermogenwerking een hogere prioriteit heeft.
2: Deze functie kan niet worden gebruikt als een bepaalde bedieningshandeling is vergrendeld.
3: De functie Nachtverlaging kan niet worden gebruikt wanneer de unit in werking is op basis van
een instelling van de Aan/uit-timer.
4: De functie Auto-uit kan niet worden gebruikt voor de Nachtverlaging.
5: De functie Nachtverlaging kan niet worden gebruikt wanneer de unit in werking is op basis van
een instelling van de Weekklok.
6: De temperatuurbereikinstelling kan niet worden gebruikt voor de Nachtverlaging.
7: De functie Auto terug kan niet worden gebruikt voor de Nachtverlaging.
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1: De weekklokinstelling is niet effectief omdat de Aan/uit-timer een hogere prioriteit heeft.
2: De functie Auto terug kan niet worden gebruikt omdat de Temperatuurbereikinstelling een
hogere prioriteit heeft.

PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)
This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.
The product at hand is based on the following EU regulations:
• RE Directive 2014/53/EU
PAR-CT01MAA-S
This product is designed and intended for use in the residential,
commercial, and light-industrial environment.
The product at hand is based on the following EU regulations:
• Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan
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