
Gebruikershandleiding
Bedrade afstandsbediening
MWR-WH00

Airconditioner / warmtepomp
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Probeer deze bedrade afstandsbediening niet zelf te 
installeren of te repareren.

Deze afstandsbediening bevat onderdelen die niet door 
de gebruiker onderhouden kunnen worden. Raadpleeg 
voor reparaties altijd bevoegd onderhoudspersoneel.

Raadpleeg bij verplaatsing altijd bevoegd 
onderhoudspersoneel voor het uitschakelen en 
installeren van de afstandsbediening.

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

De afstandsbediening moet geïnstalleerd worden met 
een juiste stroomtoevoer.

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

 WAARSCHUWING

 LET OP
 Gebruik geen ontvlambare gassen in de buurt van de 
afstandsbediening.

 Mors geen water in de bedrade afstandsbediening.

 Gebruik de afstandsbediening niet met natte handen.

  Installeer de afstandsbediening niet op een plaats 
waar het in contact zal komen met brandbare gassen, 
machineolie, zwavelgas, etc.

 Druk niet op de knoppen met een scherp voorwerp.

  Trek niet te hard aan de kabel van de bedrade 
afstandsbediening en buig deze niet te vaak.

  Gebruik deze bedrade afstandsbediening niet voor 
andere doeleinden.

  Spuit geen insecticiden of andere ontvlambare stoffen 
op de bedrade afstandsbediening.

  Maak de bedrade afstandsbediening niet schoon met 
benzeen, oplosmiddelen of andere chemicaliën.

Dien geen schokken toe aan de bedrade 
afstandsbediening en demonteer deze niet zelf.

  Lees vóór het gebruik van de bedrade afstandsbediening deze instructies 
aandachtig door.
  Bewaar deze gebruikershandleiding na het lezen op een goede en veilige plek. 
Wanneer er gewisseld wordt van eigenaar moet u de handleidingen aan de 
nieuwe eigenaar geven.
  Probeer nooit zelf het airconditioningsysteem te installeren of de bedrade 
afstandsbediening te verplaatsen.

Veiligheidsmaatregelen
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Bedrade afstandsbediening

De bedrade afstandsbediening wordt geïnstalleerd aan de muur.

Opmerking   Druk na het schoonmaken van de luchtfilter op de  knop. Het 
 teken zal dan verdwijnen. De afstandsbediening zal het filterteken 

weergeven om de gebruiker te waarschuwen dat het filter schoongemaakt 
moet worden en het scherm zal uitgeschakeld worden wanneer de 

 

knop ingedrukt wordt.

   zal weergegeven worden wanneer u de knop van een functie 
indrukt die niet ondersteund wordt door de binnenunit.

AAN/UIT timer / 
Weergave  

foutmelding

Weergave 
bedieningsmodus

Ventilatorsnelheid / 
Weergave  

luchtstroom

Weergave speciale 
functie

Timer instellen

Swingknop

Room temperature 
check button

Knop 
kamertemperatuur 
controleren

Weergave 
temperatuur

aan/uit-knop
Knop temperatuur 
instellen

Instelknop 
ventilatorsnelheid

Modusselectie
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Aan de slag

U heeft zojuist een bedrade afstandsbediening gekocht en deze is door uw 
installatiespecialist geïnstalleerd.

Uw gebruikshandleiding bevat veel waardevolle informatie over het 
gebruik van uw bedrade afstandsbediening.  
Neem alstublieft de tijd om deze te lezen omdat dit u zal helpen de  
functies van de unit volledig te benutten.

In deze handleiding zult u een aantal stap voor stap procedures vinden 
voor elke beschikbare functie. 

De illustraties in stap voor stap procedures gebruiken drie verschillende 
symbolen:

Druk Duw Ingedrukt 
houden
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De kamertemperatuur en desnelheid van de ventilator worden 
automatisch geregeld in de Automodus.

1 Druk op de  (aan/uit) knop om de binnenunit aan te zetten. 

-  Druk niet op de  (aan/uit) knop als de afstandsbediening 

aanstaat.

Resultaat: De airconditioner zal aangaan in modus die bij 

het laatste werd gebruikt.

 De airconditioner heeft een ingebouwd 

beschermingsmechanisme om te voorkomen 

dat de unit beschadigd wanneer: 

 deze aangesloten wordt

 deze uitgezet wordt

De airconditioner zal na 3 minuten opstarten.

2 Druk om de AUTOMODUS te selecteren op de  knop 

totdat Auto weergegeven wordt op de afstandsbediening.

Resultaat:   De airconditioner zal in de automodus 

functioneren.

   De ventilatorsnelheid zal in automodus 

automatisch geselecteerd worden.  

U kunt de ventilatorsnelheid niet bedienen.

3 Druk om de temperatuur aan te passen op de  

knoppen. De temperatuur kan ingesteld worden tussen

18°C en 30°C. 

Resultaat: De temperatuur zal bij elke druk op de  

knoppen met 1°C aangepast worden.

4 Raadpleeg pagina 13 voor het instellen van de 

luchtstroomrichting.

Opmerking  Ventilatorsnelheid in automodus
  Wanneer de kamertemperatuur te hoog is, 

zal er koele lucht uitgeblazen worden. Nadat 
de kamer afgekoeld is, zal er minder koele lucht 
uitgeblazen worden.

De automatische bedieningsmodus selecteren

Let op
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De koelmodus selecteren

Selecteer de koelmodus om de kamertemperatuur te verlagen.

1 Druk op de  (aan/uit) knop om de binnenunit aan te zetten. 

-  Druk niet op de  (aan/uit) knop als de afstandsbediening 

aanstaat.

Resultaat: De airconditioner zal aangaan in modus die het 

laatste werd gebruikt.

 De airconditioner heeft een ingebouwd 

beschermingsmechanisme om te voorkomen 

dat de unit beschadigd wanneer:  

 deze aangesloten wordt

 deze uitgezet wordt

De airconditioner zal na 3 minuten opstarten.

2 Druk om de Koelmodus te selecteren op de  knop totdat 

Cool weergegeven wordt op de afstandsbediening.

Resultaat:  De airconditioner zal in de koelmodus 

functioneren.

3 Druk om de temperatuur aan te passen op de  

knoppen. De temperatuur kan ingesteld worden tussen

18°C en 30°C. 

Resultaat: De temperatuur zal bij elke druk op de  

knoppen met 1°C aangepast worden.

4 Selecteer de ventilatorsnelheid door op de  knop te 

drukken.

Resultaat: Elke keer dat u op de  knop drukt, zal de 

ventilatorsnelheid in de volgende volgorde 

veranderen:  

Laag  Gemiddeld  Hoog  

Auto 

5 Raadpleeg pagina 13 voor het instellen van de 

luchtstroomrichting.

Let op
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Selecteer de droogmodus wanneer de kamer te vochtig is. Door 
het gebruik van deze modus zal de kamertemperatuur iets lager 
worden.

1 Druk op de  (aan/uit) knop om de binnenunit aan te zetten. 

-  Druk niet op de  (aan/uit) knop als de afstandsbediening 

aanstaat.

Resultaat: De airconditioner zal aangaan in modus die het 

laatste werd gebruikt.
 
De airconditioner heeft een ingebouwd 

beschermingsmechanisme om te voorkomen 

dat de unit beschadigd wanneer: 

 deze aangesloten wordt

 deze uitgezet wordt

De airconditioner zal na 3 minuten opstarten.

2 Druk om de Droogmodus te selecteren op de  

knop totdat Dry wordt weergegeven op de 

afstandsbediening.

Resultaat:   De airconditioner zal in de droogmodus 

functioneren.

   De Auto ventilatorsnelheid zal in 

droogmodus automatisch geselecteerd 

worden.  

U kunt de ventilatorsnelheid niet bedienen.

3 Druk om de temperatuur aan te passen op de  

knoppen. De temperatuur kan ingesteld worden tussen

18°C en 30°C.

Resultaat: De temperatuur zal bij elke druk op de  

knoppen met 1°C aangepast worden.

4 Raadpleeg pagina 13 voor het instellen van de 

luchtstroomrichting.

De droogmodus selecteren

Let op
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De Ventilatiemodus selecteren

Selecteer de ventilatiemodus om lucht te circuleren zonder dat 
de temperatuur verandert.

1 Druk op de  (aan/uit) knop om de binnenunit aan te zetten. 

-  Druk niet op de  (aan/uit) knop als de afstandsbediening 

aanstaat.

Resultaat: De airconditioner zal aangaan in modus die het 

laatste werd gebruikt.

 De airconditioner heeft een ingebouwd 

beschermingsmechanisme om te voorkomen 

dat de unit beschadigd wanneer: 

 deze aangesloten wordt

 deze uitgezet wordt

De airconditioner zal na 3 minuten opstarten.

2 Druk om de Ventilatiemodus te selecteren op de  

knop totdat Fan weergegeven wordt op de 

afstandsbediening.

Resultaat:   De airconditioner zal in de ventilatiemodus 

functioneren.

   U kunt de temperatuur in de ventilatiemodus 

niet aanpassen.

3 Selecteer de ventilatorsnelheid door op de  knop te 

drukken.

Resultaat: Elke keer dat u op de  knop drukt, zal de 

ventilatorsnelheid in de volgende volgorde 

veranderen:  

Laag  Gemiddeld  Hoog 

4 Raadpleeg pagina 13 voor het instellen van de 

luchtstroomrichting.

Let op
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Selecteer de warmtemodus om de kamertemperatuur te verhogen.

1 Druk op de  (aan/uit) knop om de binnenunit aan te zetten.

-  Druk niet op de  (aan/uit) knop als de afstandsbediening 

aanstaat.

Resultaat: De airconditioner zal aangaan in modus die het 
laatste werd gebruikt.
 
De airconditioner heeft een ingebouwd 

beschermingsmechanisme om te voorkomen 

dat de unit beschadigd wanneer:  
 deze aangesloten wordt
 deze uitgezet wordt

De airconditioner zal na 3 minuten opstarten.

2 Druk om de Warmtemodus te selecteren op de  knop totdat 

Heat weergegeven wordt op de afstandsbediening.

Resultaat:  De airconditioner zal in de warmtemodus 
functioneren.

3 Druk om de temperatuur aan te passen op de  

knoppen. De temperatuur kan ingesteld worden tussen

16°C en 30°C.

Resultaat:  De temperatuur zal bij elke druk op de 
knoppen met 1°C aangepast worden.

  De airconditioner zal beginnen met verwarmen 
als de ingestelde temperatuur hoger is dan de 
kamertemperatuur.

  De ventilator zal functioneren zelfs als de 
ingestelde temperatuur lager is dan de 
kamertemperatuur.

4 Selecteer de ventilatorsnelheid door op de  knop te drukken.

Resultaat: Elke keer dat u op de  knop drukt, zal de 
ventilatorsnelheid in de volgende volgorde 
veranderen:  
Laag  Gemiddeld  Hoog  

Auto 

5 Raadpleeg pagina 13 voor het instellen van de luchtstroomrichting.

Opmerking   In warmtepompmodus is het mogelijk dat er niet meteen 
lucht uit het binnendeel komt om te voorkomen dat er 
koude lucht de ruimte in wordt geblazen.

    (ontdooiingindicator)
 -  De ontdooiingsindicator zal aanstaan als de rijp uw 

buitenunit die tijdens de warmte bediening gevormd 
wordt verwijderd. Nadat het ontdooien is voltooid, zal 
de indicator uitgaan. (Er zal geen lucht uit de binnenunit 
komen tijdens het ontdooien).

   Als u de airconditioner uitzet na de warmte bediening zal er 
een tijdlang lucht uit de unit komen om warmte af te geven.

   Als u de koelmodus selecteert terwijl de warmtemodus 
ingesteld staat, zal de warmtemodus geannuleerd worden 
(bij single split systemen).

De warmtemodus selecteren

De warmtemodus kan alleen geselecteerd worden op de warmtepompmodellen.

Let op
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De stiltemodus selecteren

Selecteer de stiltemodus om de binnenunit zo stil mogelijk te 
laten functioneren. 

1 Druk op de  (aan/uit) knop om de binnenunit aan te zetten. 

-  Druk niet op de  (aan/uit) knop als de afstandsbediening 

aanstaat.

Resultaat: De airconditioner zal aangaan in modus die het 

laatste werd gebruikt.

2 Selecteer de gewenste bediening door op de  knop te 

drukken.

3 Druk op de  knop om de stiltemodus te selecteren. 

Resultaat:  De airconditioner zal in de stiltemodus 

functioneren.

  Het geluid dat geproduceerd wordt tijdens 

de werking van de unit zal gereduceerd 

worden.

Opmerking  Druk nogmaals op de  knop om de 

stiltemodus te verlaten.

Opmerking   Als de binnenunit de stiltemodus niet 

ondersteund dan zal  weergegeven 

worden wanneer u op de  knop drukt.

   Als u in de ventilatiemodus op de  knop 

druk dan zal  weergegeven worden.
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De slaapmodus selecteren

Selecteer de slaapmodus om comfortabel te slapen zonder  
dat u de airconditioner middenin de nacht uit hoeft te zetten.  
De airconditioner zal automatisch na 6 uur uitgezet worden.

1 Druk op de  (aan/uit) knop om de binnenunit aan te zetten. 

-  Druk niet op de  (aan/uit) knop als de afstandsbediening 

aanstaat.

Resultaat: U kunt de slaapmodus niet selecteren wanneer 

het apparaat in ventilatormodus staat.

2 Selecteer de gewenste bediening door op de  knop te 

drukken.

Opmerking   De slaapmodus wordt alleen ondersteund 

tijdens de koel- en verwarmingsmodus.

3 Druk 3 seconden lang op de  knop om de slaapmodus 

te selecteren. 

Resultaat:  De airconditioner zal in de slaapmodus 

functioneren.

  De airconditioner zal intern langzaam 

de ingestelde temperatuur verhogen of 

verlagen en uiteindelijk na 6 uur uitgaan.

Opmerking  Druk nogmaals 3 seconden lang op de  
knop om de slaapmodus te verlaten.

Opmerking    Als de binnenunit de slaapmodus niet 
ondersteund, dan zal   weergegeven 
worden wanneer u op de  knop drukt. 

   Als de binnenunit niet in de koel/warmtemodus 
staat, dan zal  weergegeven worden 
wanneer u op de  knop drukt.
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De Luchtstroomrichting aanpassen

U kunt de luchtstroomrichting aanpassen om lucht te circuleren 
naar uw eigen behoefte. Door de luchtstroomrichting aan 
te passen kan de efficiëntie van uw airconditioner verhoogd 
worden.

1 Druk op de  knop. 

Resultaat:  De uitblaasliniaal zal op en neer gaan.

  Druk nogmaals op de  knop om het 

de uitblaasliniaal te laten stoppen en het 

blad in te stellen in de gewenste positie.

Opmerking  De luchtstroomrichting kan niet ingesteld wor-
den op kanaalmodel binnendelen. Er zal  
weergegeven worden weergegeven wanneer u op 
de  knop drukt.



Ne-14

De Kamertemperatuur controleren

U kunt de huidige kamertemperatuur controleren.

1 Druk op de  knop om de kamertemperatuur te 

controleren.

Resultaat: De kamertemperatuur zal 3 seconden lang 

getoond worden en waarna het scherm weer 
de huidige temperatuur toont.

Opmerking   De kamertemperatuur kan afhankelijk van de 

installatielocatie van de afstandsbediening wat 

afwijken.

Blokkeren van de bedrade afstandsbediening

Blokkeer de knoppen van de bedrade afstandsbediening zodat 
kinderen de instellingen niet ongewenst kunnen veranderen.

1 Druk 3 seconden lang op de  knop.

Resultaat:     zal getoond worden en de knoppen 

van de bedrade afstandsbediening zijn nu 
geblokkeerd. 

    Als de bedrade afstandsbediening 

geblokkeerd is, kunt u de airconditioner niet 
bedienen met de bedrade afstandsbediening.

Opmerking   Druk nogmaals 3 seconden lang op de  

knop om de airconditioner te bedienen.
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De Aan timer instellen

U kunt de binnenunit, die verbonden is met de bedrade 
afstandsbediening, instellen om op een voorafgestelde tijd aan 
te gaan.

1 Druk op de  knop om de Aantimer in te stellen. 

Resultaat:   Standaardtijd (0,5 uur) zal weergegeven 

worden en de “On” indicator zal knipperen.

   Als de Aan timer al ingesteld is, zal de 
huidige tijd weergegeven worden en de “On” 
indicator knipperen.

2 Druk op de  knop totdat u de gewenste tijd hebt 

ingesteld. 

Resultaat: U kunt de tijd instellen tussen 0,5 ~ 24 uur.

Opmerking   0,5~3 uur :  elke keer dat u de  knop indrukt  

zal de tijd per 0,5 uur veranderd 

worden.

                           3~24 uur :  elke keer dat u de   knop 

indrukt zal de tijd per 1 uur 

veranderd worden.

3 Druk op de  knop om de tijd in te stellen.

Resultaat:   “On” indicator zal niet meer knipperen.

   Als de ingestelde waarde wordt bereikt zal de 

binnenunit automatisch aangaan.

   Bedieningsmodus, temperatuur, ventila-

torsnelheid, luchtstroomrichting zullen het-

zelfde zijn als de meest recente bedieningsin-

stellingen.

Opmerking    Wanneer de Aan timer is ingesteld, kunt u deze 
annuleren door op de  knop te drukken. 

   Wanneer de gecentraliseerde bediening is 
ingesteld zal de Timer niet effectief zijn. 

  De  Timer zal geannuleerd worden als u op de 
 of    knop drukt wanneer de Timer 

al ingesteld is.

 De timer zal geannuleerd worden wanneer u  

     de bedrade afstandsbediening reset. 

   U kunt voor elk één Aan timer en één Uit timer 
instellen.

   De timer zal geannuleerd worden als u de 
bedrade afstandsbediening aanzet met de  
knop terwijl de Timer is ingesteld.
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De Uit timer instellen

U kunt de binnenunit, die verbonden is met de bedrade 
afstandsbediening, instellen om op een voorafgestelde tijd uit 
te gaan.

1 Druk op de  knop om de Uittimer in te stellen.

Resultaat: Standaardtijd (0,5 uur) zal weergegeven 

worden en de “Off” indicator zal knipperen.

   Als de Uittimer al ingesteld is, zal de 

huidige tijd weergegeven worden en de “Off” 

indicator knipperen.

2 Druk op de  knop totdat u de gewenste tijd hebt 

ingesteld. 

Resultaat: U kunt de tijd instellen tussen 0,5 ~ 24 uur.

Opmerking   0,5~3 uur : elke keer dat u de   knop 

indrukt zal de tijd per 0,5 uur veranderd 

worden.

                           3~24 uur : elke keer dat u de   knop 

indrukt zal de tijd per 1 uur veranderd worden.

3 Druk op de  knop om de tijd in te stellen. 

Resultaat:   “Off” indicator zal niet meer knipperen.

   Wanneer de ingestelde tijd wordt bereikt zal 

de binnenunit automatisch uitgaan. 

Opmerking   Wanneer de Uit timer is ingesteld, kunt u deze 
annuleren door op de  knop te drukken. 

   Wanneer de gecentraliseerde bediening is 
ingesteld, dan zal de Timer niet effectief zijn. 

   De timer zal geannuleerd worden als u op de 

 of    knop drukt wanneer de Timer al 
ingesteld is.

 De timer zal geannuleerd worden wanneer u 
de bedrade afstandsbediening reset. 

   U kunt voor elk één Aan timer en één Uit timer 
instellen.

   De timer zal geannuleerd worden als u de 
bedrade afstandsbediening uitzet met de  
knop terwijl de Timer is ingesteld.
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De Autostop functie instellen

De bedrade afstandsbediening kan ingesteld worden zodat alle 
binnenunits na een bepaalde tijd uitgezet worden. Deze functie 
wordt gebruikt om de binnenunit uit te zetten in het geval dat 
de gebruiker de binnenunit vergeet uit te zetten.

1 Druk 3 seconden lang op  om naar de instelmodus te 

gaan.

Resultaat: De bedrade afstandsbediening zal naar de 

instellingenmodus gaan en het menu zal  
weergeven.

   Druk op de  knop om naar de Autostop 

instelmodus te gaan.

2 Druk op de 
 
knoppen om de auto stop tijd in te 

stellen. 

Resultaat:  De tijd wordt met 1 uur aangepast elke keer 

dat de  knoppen ingedrukt worden.

  De standaard tijdsinstelling is 0. De auto stop 

tijd kan ingesteld worden tussen 0 en 12 uur.

  Als u 0 selecteert dan zal de autostop functie 

geannuleerd worden.

3 Druk op de  knop om de autostop functie te voltooien. 

Resultaat: De autostop functie is ingesteld.

Opmerking   Druk op de knop om de autostop 

functie te annuleren.

4 Druk op de  knop. 

Resultaat:   De scherm menuselectie zal verdwijnen.

    zal worden weergegeven.

Opmerking   De tijd bijhouden van de Autostopfunctie wordt 
gewist na het indrukken van de , , 

, , , ,  knoppen. 

   Autostopfunctie werkt niet met de 
gecentraliseerde bediening.
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De Temperatuurlimieten instellen

U kunt de minimale en maximale temperatuurlimieten instellen zodat 
de gewenste temperatuur niet te laag of te hoog wordt ingesteld.

1 Druk 3 seconden op de  knop om naar de 

instellingenmodus te gaan.

Resultaat: De bedrade afstandsbediening zal naar de 

instellingenmodus gaan en het menu zal  
weergeven.

2 Druk op de  knoppen en selecteer menu .

Resultaat:  Elke keer dat de  knoppen ingedrukt 

worden, wordt het menunummer met 

1 verhoogd.

  Druk op de  knop om naar de 
temperatuurlimiet instelmodus te gaan.

3 Stel de minimale en maximale temperatuurlimiet in door op 

de  knoppen te drukken.  

Opmerking   Stel eerst de minimale limiet in door op 

de  knoppen te drukken gevolgd 

door de  knop, stel daarna de maximale 

limiet in.

  Elke keer dat de  knoppen worden 

ingedrukt, wordt de temperatuur met 1°C 

verlaagd of verhoogd.

  Druk na de selectie op de  knop.

  Druk op de  knop om de 

temperatuurlimiet instelling te annuleren.

4 Druk op de  knop om de temperatuurlimiet instellingen 

te voltooien.

Resultaat: De gewenste temperatuur zal beperkt worden 

door de ingestelde minimale en maximale 

temperatuurlimiet.

Opmerking   Druk op de  knop om de instelling te 

annuleren.

5 Druk op de  knop. 

Resultaat: Scherm menuselectie zal verdwijnen.

Opmerking   De minimale limiet kan niet hetzelfde zijn als de 
maximale limiet.

   Hoewel u de limiet van de temperatuur op 16°C 
hebt ingesteld, zal de laagste temperatuur op 18°C  
ingesteld worden in alle modi, behalve in de 
warmtemodus.  
Wanneer u de laagste temperatuur instelt op 18° dan 
zal deze in alle bedieningsmodi toegepast worden.  
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Deel van de bedrade afstandsbediening blokkeren

Om te voorkomen dat kinderen ongewenst de instellingen van 
de bedrade afstandsbediening veranderen, kunt u bepaalde 
functies van de bedrade afstandsbediening blokkeren.

1 Druk 3 seconden op de  knop om naar de 

instellingenmodus te gaan.

Resultaat: De bedrade afstandsbediening zal naar de 

instellingenmodus gaan en het menu zal  
weergeven.

2 Druk op de  knoppen en selecteer menu .

Resultaat:  Elke keer dat de  knoppen ingedrukt 

worden, wordt het menunummer met  

1 verhoogd.

  Druk op de  knop om naar de 

vastzetten instelmodus te gaan.

Opmerking   Druk op de  knop om de instelling te 

annuleren.

3 Met de  knoppen kunt u de instellingen van de , 

, ,  knoppen vastzetten.

Resultaat:  Instelwaarde vastzetten

- 0: Vastzetten annuleren 

- 1: Vastzetten instellen

  Druk na de selectie op de  knop.

4 Druk op de  knop om het vastzetten te voltooien. 

Resultaat:  De aangepaste instellingen worden 

toegepast.

   zal weergegeven worden wanneer de 
vastzetfunctie ingesteld is.

Opmerking   Druk op de  knop om de instelling te 

annuleren.

5 Druk op de  knop. 

Resultaat: Scherm menuselectie zal verdwijnen.

Opmerking   Als de gecentraliseerde bediening ingesteld is, 
kunt u de functie gedeelten vastzetten niet 
gebruiken.

   U kunt de verschillende modi vastzetten functie 
niet gebruiken als de Alles vastzetten functie 
ingesteld is.

   De gedeelten vastzetten functie kan alleen 

toegepast worden op , ,   en 
 knoppen.

aan/ 
uit-knop

Knop temperatuurinstelling

Modusknop

Knop 
ventilatorsnelheid
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Wereldwijd contact met SAMSUNG: 

Voor Nederland: www.samsung-airco.nl
Voor Belgie:  www.samsung-airco.be


