


Veiligheidsmaatregelen

 WAARSCHUWING
  Probeer dit product niet zelf te installeren of repareren.
  Dit product heeft geen onderdelen die de gebruiker zelf 

kan onderhouden. 
Gebruik daarom altijd bevoegd onderhoudspersoneel 
voor het uitvoeren van reparaties.

   Gebruik bij verplaatsing altijd bevoegd
onderhoudspersoneel voor het uitschakelen en 
installeren van de gecentraliseerde regelaar.

  Zorg ervoor dat de muur sterk genoeg is om het gewicht 
van de gecentraliseerde regelaar te ondersteunen.

  Installeer het product met behulp van de juiste 
elektrische stroom.

  Schakel het apparaat in het geval van storing 
(brandgeur, etc.), onmiddellijk uit, zet de stroom uit en 
neem contact op met bevoegd onderhoudspersoneel. 

•  Lees de instructies in dit boek aandachtig door voordat u de gecentraliseerde 
regelaar gebruikt.

•  Bewaar deze Gebruikershandleiding en de Installatiehandleiding op een handige 
en veilige plaats. Als dit product van eigenaar verandert, geef de handleidingen 
dan aan de nieuwe gebruiker.

•  Probeer nooit zelf het airconditioningsysteem te installeren of de gecentraliseerde 
regelaar te verplaatsen.
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 LET OP 
  Installeer dit product niet op plaatsen waar het in 

contact zal komen met vluchtige substanties zoals 
machineolie, benzeen, benzine of nafta.

  Installeer dit product niet op plaatsen waar het in 
contact zal komen met ontvlambare gassen zoals 
zwavelgas, waterstofgas, methaangas, etc.

 Mors geen vloeistoffen in de gecentraliseerde regelaar.
 Bedien dit product niet met natte handen.
  Vermijd het gebruik van sprayproducten zoals 

insecticiden in de buurt van dit product.
  Druk niet met een scherp voorwerp op de knoppen 

van de gecentraliseerde regelaar.
  Trek niet te hard aan de draad en buig deze niet te veel 

bij het installeren van elektriciteitsdraden omdat ze 
hierdoor los kunnen komen.

  Gebruik dit product niet voor andere doeleinden.
  Maak dit product niet schoon met substanties zoals 

benzeen of zuur/alkali oplosmiddelen.
 



Aanzicht van de Gecentraliseerde Regelaar
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Vooraanzicht
Bedieningslampje

All On (alles aan) knop

All Off (alles uit) knop

On/Off (aan/uit) indicatoren
On/Off (aan/uit) knoppen

Index

Zijaanzicht

  Het bedieningslampje gaat branden zelfs als er maar één 
airconditioner aanstaat die is aangesloten op de gecentraliseerde  
regelaar.

Opmerking

Operating Mode  
(bedieningsmodus) Schakelaar

  Kies de geschikte bedieningsmodus met behulp van de Operating 
Mode (bedieningsmodus) Schakelaar die u in staat stelt te kiezen  
tussen Cool/Auto/Heat (koel/auto/warmte) modus.

Opmerking
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De Bedieningsmodus instellen

De bedieningsmodus kan aangepast worden met de Operating 
Mode (bedieningsmodus) Schakelaar. Het is ook mogelijk de 
bedieningsmodus van de airconditioner in te stellen met de 
(draadloze) afstandsbediening of met de knop op de  
binnenunit.  

1 Kies een geschikte bedieningsmodus met de Operating 
Mode (bedieningsmodus) Schakelaar.

Resultaat:           Als de airconditioner aangezet wordt met 
behulp van de gecentraliseerde regelaar 
zal de airconditioner functioneren in de 
modus die geselecteerd was bij het laatste 
gebruik.

  Wanneer de airconditioner in de cool/heat 
(koel/warmte) modus staat zal de  
temperatuur op 24°C(76°F) gezet worden 
om te koelen en 27°C(81°F) om te  
verwarmen.

Opmerking          Wanneer de bedieningsmodus 
ingesteld wordt met de Operating Mode 
(bedieningsmodus) Schakelaar moet de 
airconditioner aan- en uitgezet worden  
met de gecentraliseerde regelaarknop om 
deze bedieningsstatus door te geven aan 
elke binnenunit.

  Wanneer een warmtepomp model 
gebruikt wordt kunnen de binnenunits die 
aangesloten zijn op de buitenunit geen 
“verschillende bedieningsmodus” hebben. 
-    “Verschillende Bedieningsmodus” houdt 

in dat de binnenunits die aangesloten 
zijn op de buitenunit verschillende 
bedieningsmodus hebben. Met andere 
woorden, bepaalde binnenunits die 
aangesloten zijn op één buitenunit 
functioneren in de warmtemodus terwijl 
andere binnenunits functioneren in de 
koelmodus.  
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De Bedieningsmodus instellen (vervolg)

De bedieningsmodus kan beïnvloed worden door de 
bedieningsstatus van de binnenunit en de gecentraliseerde 
regelaar.

Opmerking       De airconditioner kan in een andere modus 
functioneren dan degene die gespecificeerd is 
met de Operating Mode (bedieningsmodus) 
Schakelaar.

Wanneer de binnenunits functioneren in de Cool (koel) of Heat (warmte) Modus

1 Als de bedieningsmodus die geselecteerd werd bij het 
laatste gebruik hetzelfde is als de bedieningsmodus 
van de gecentraliseerde regelaar, zal de binnenunit  
functioneren in de bedieningsmodus die geselecteerd 
werd tijdens het laatste gebruik.

Voorbeeld         Als de binnenunit in de Heat (warmte) 
modus staat met een ingestelde temperatuur 
van 30°C(86°F) en de gecentraliseerde  
regelaar in de Heat (warmte) modus staat 
met een ingestelde temperatuur van 
27°C(81°F) zal de airconditioner opstarten  
in de warmtemodus met een ingestelde  
temperatuut van 30°C(86°F). 

2 Als de bedieningsmodus die geselecteerd werd bij het  
laatste gebruik afwijkt van de bedieningsmodus van de 
gecentraliseerde regelaar, zal de binnenunit functioneren  
in de bedieningsmodus van de gecentraliseerde regelaar.

Voorbeeld         Als de binnenunit in de Dry (droog) modus 
staat met een ingestelde temperatuur van 
24°C(76°F) en de gecentraliseerde regelaar 
in de Heat (warmte) modus staat met een 
ingestelde temperatuur van 27°C(81°F) zal de 
binnenunit opstarten in de warmtemodus met 
een ingestelde temperatuut van 27°C(81°F).

 

Wanneer de binnenunits functioneren in de Auto Modus

 Als de airconditioner aanstaat, zal deze functioneren in de  
bedieningsmodus die geselecteerd werd bij het laatste gebruik.
Wanneer de unit echter voor de eerste keer aangezet wordt 
na de installatie van het systeem zal de airconditioner in de 
Auto Modus functioneren met een ingestelde temperatuur van 
24°C(76°F).
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Bij het gebruik van de Gecentraliseerde Regelaar

Een maximum van 16 airconditioners kunnen aan- of uitgezet 
worden met de gecentraliseerde regelaar. U kunt er echter niet 
de koelingtemperatuur of de timer mee instellen.
Als u ook de afstandsbediening gebruikt, zal bovenin de 
afstandsbediening GECENTRALISEERDE REGELAAR verschijnen.

1 Druk om alle airconditioners die aangesloten zijn op  
de gecentraliseerde regelaar AAN te zetten op de    
(alles aan) knop.

Resultaat:           Het bedieningslampje van de 
gecentraliseerde regelaar gaat branden.

  Alle airconditioners zullen functioneren 
in de bedieningsmodus die gekozen 
werd met de Operating Mode  
(bedieningsmodus) Schakelaar.

2 Druk om een specifieke airconditioner die aangesloten is  
op de gecentraliseerde regelaar AAN/UIT te zetten op de   
              (specifieke AAN/UIT) knop.

Resultaat:           Het bedieningslampje van de 
gecentraliseerde regelaar en de ON/OFF 
(aan/uit) indicator van een specifieke  
airconditioner gaan branden.

  Een specifieke airconditioner zal 
functioneren in de bedieningsmodus die 
gekozen werd met de Operating Mode 
(bedieningsmodus) Schakelaar.

3 Druk op de          (alles UIT) knop om alle airconditioners 
die aangesloten zijn op de gecentraliseerde regelaar uit te 
zetten.


