
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.

CITY MULTI Controlesysteem
en Mitsubishi Mr.Slim Aircontioners

MA Afstandsbediening    PAR-32MAAG 

Bedieningshandleiding
Nederlands

<Vertaling van de oorspronkelijke instructies>



Mode Temp

Koelen Insteltemp.

Productkenmerken

Kenmerk 1

Full-dot LCD-display met grote tekens die 

Kenmerk 2

Kenmerk 3

De plaatsing van de toetsen wordt 
bepaald door het gebruik zodat 
intuïtieve navigatie mogelijk is.

Toetsen die u vaak gebruikt, zijn 
groter dan andere toetsen, zodat u 
zich niet kunt vergissen.
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WAARSCHUWING

 Lees de volgende veiligheidsmaatregelen aandachtig door voordat u de unit in gebruik neemt.

 Houd u nauwgezet aan deze voorzorgsmaatregelen zodat uw veiligheid gewaarborgd is.

LET OP

Wijst op een risico van een ongeval met dodelijke afloop of 
ernstig letsel.

Wijst op een risico van ernstig letsel of structurele schade 
bestaat.

    WAARSCHUWING

Voorzorgsmaatregelen

geraadpleegd.

moet overhandigd worden aan degene die de controller repareert of verplaatst. Het is belangrijk dat u de 

handleiding doorgeeft aan toekomstige gebruikers.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Verklein het r isico van elektr ische schokken, 
s tor ingen, rookvorming of brand, bedien de 
schakelaars/toetsen of andere elektrische onderdelen 
nooit en raak deze ook nooit aan met natte handen.

Verklein het risico van kortsluiting, het weglekken van 
stroom, elektrische schok, storingen, rookvorming of brand, 
reinig de controller niet met water of een andere vloeistof.

I ns ta l l ee r de un i t  n i e t op een p lek waar g ro te 
hoeveelheden olie, stoom, organische oplosmiddelen of 
corrosieve gassen, zoals zwavelhoudend gas, voorkomen 
of waar regelmatig zure of alkalische oplossingen of 
sprays worden gebruikt. Deze stoffen kunnen de prestaties 
van de unit in gevaar brengen of kunnen bepaalde 
onderdelen van de unit doen roesten, wat kan leiden tot 
elektrische schokken, storingen, rookvorming of brand.

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.

Beperkt het risico op letsel of elektrische schok, stop 
de werking van de controller en dek deze af voordat in 
de buurt van de controller met een chemische werkt.

Beperk het risico op letsel of elektrische schok, stop 
de werking en schakel de stroomtoevoer uit voordat 
u de controller reinigt, naziet of inspecteert.

leverancier. Wanneer u het product toch blijft gebruiken, 
kan dat leiden tot een elektrische schok, storingen of brand.

Installeer alle afdekmateriaal op juiste wijze zodat er geen 
vocht en stof in de controller kan doordringen. Wanneer 
er zich stof en water in de unit verzameld, kan dat een 
elektrische schok, rookvorming of brand tot gevolg hebben.

    LET OP

Beperk het risico van brand of explosie, plaats geen 
brandbare materialen rond de controller en gebruik 
geen brandbare sprays in de buurt van de controller.

Beperk het risico op schade aan de bediening, spuit 
geen insectenbestrijdingsmiddel of een andere 
brandbare spray direct op de controller spuiten.

Verklein het risico van mil ieuverontreiniging, 
vraag voor de juiste afvalverwerking van de 
afstandsbediening advies aan een officiële instantie. 

Beperk het r isico van een elektr ische schok of 
storingen, raak het aanraakpaneel, de schakelaars en 
de toetsen niet aan met een puntig of scherp voorwerp.
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Beperk het risico op letsel en een elektrische 
schok, raak niet de scherpe randen van bepaalde 
onderdelen aan.

Voorkom letsel door brekend glas, oefen geen 
overmatige kracht uit op glazen onderdelen.

Beperk het risico van letsel, draag beschermende 
ui t rust ing t i jdens werkzaamheden aan de 
controller.

Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen of repareren van de controller

    WAARSCHUWING     LET OP

De controller mag alleen worden gerepareerd of 
verplaatst door gekwalificeerd personeel. Haal 
de controller niet uit elkaar en breng er geen 
wijzigingen in aan.
Onjuiste installatie of reparatie kan letsel, een 
elektrische schok of brand tot gevolg hebben.

Beperk het risico op kortsluiting, een elektrische 
schok, brand of storingen, raak de printplaat niet 
aan met gereedschap of met uw handen en zorg 
ervoor dat er zich geen stof op de printplaat kan 
verzamelen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen

Voor: beschadiging van de controller, gebruik 
het juiste gereedschap voor het installeren, 
inspecteren en repareren van de controller.

Voorkom verkleuringen, gebruik geen wasbenzine, 
thinner of een doek met een chemisch middel voor het 
schoonmaken van de controller. Maak de controller 
schoon schoon door deze schoon te vegen met een 
zachte doek met water en een mild reinigingsmiddel, 
daarna schoon te vegen met een vochtige doek en 
droog te maken met een droge doek.

Deze controller is ontworpen voor exclusief 
gebruik met het Building Management System 
van Mitsubishi Electric. Het gebruik van deze 
controller voor andere systemen of andere 
doeleinden kan leiden tot storingen.

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door 

l i chamel i j ke , sensor ische o f gees te l i j ke 
vermogens of onvoldoende ervaring en kennis, 
tenzij zij afdoende gecontroleerd worden of 
geïnformeerd zijn over het gebruik van het 
toestel door degene die voor hun veiligheid 
verantwoordelijk is.
Kinderen moeten in het oog worden gehouden 
om te voorkomen dat ze met het toestel zouden 
spelen.

Voorkom beschadiging van de contro l ler, 
bescherm deze tegen statische elektriciteit.

Dit toestel is bedoeld voor gebruik door experts 
of opgeleide gebruikers in winkels, in de lichte 
industrie, op boerderijen of voor commercieel 
gebruik door amateurs.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze 
worden vervangen door de producent, diens 
onderhoudsinstallateur of een gelijkwaardig 
gekwal i f iceerde technicus om gevaar en 
problemen te voorkomen.
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Naam en functie van de onderdelen van de controller

Controller-interface

Functietoetsen

5

6

1234

7 8 9 0
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Drukken als u de binnenunit in- of uit wilt 

1  

Dit lampje brandt groen zolang de 
unit werkt. Het knippert wanneer de 
afstandsbediening opstart of wanneer er 
iets niet in orde is.

Druk als u de instelling wilt opslaan.

Hoofddisplay: Druk als u de werking wilt wijzigen stand.
Hoofdmenu: Druk als u de cursor omlaag wilt
                     verplaatsen.

Druk als u naar het vorige scherm wil 
terugkeren.

Hoofddisplay: Druk als u de temperatuur wilt verlagen.
Hoofdmenu: Druk als u de cursor omhoog wilt
                     verplaatsen.

Druk als u het Hoofdmenu op het scherm 
wilt brengen.

Hoofddisplay: Druk als u de temperatuur wilt verhogen.
Hoofdmenu: Druk als u terug wilt gaan naar de vorige
                     pagina.

De bedieningsinstellingen zullen 
verschijnen.
Wanneer de achtergrondverlichting 
uit is, kunt u deze inschakelen door 
op een willekeurige toets te drukken 
en de verlichting zal, afhankelijk van 
het scherm, een bepaalde tijd blijven 
branden. 

Hoofddisplay: Druk als u de ventilatorsnelheid wilt wijzigen.
Hoofdmenu: Druk als u naar de volgende pagina wilt gaan.

6  

2  SELECTEREN -

7    F1

3  

8    F2

4   Pagina 20 

9     F3

5 

0     F4

Wanneer de achtergrondverlichting uit 

is, kunt u deze inschakelen door een 

willekeurige toets in te drukken, maar 

dan wordt de functie van die toets niet 

Vr

Kam.

Insteltemp.

Mode Temp. Ventil

Koelen Auto

Hoofd

Hoofddisplay:
Cursor Pagina

Hoofdmenu
Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Functiegids
7 8 9 0 7 8 9 0
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Vr

Mode Ventil

Kam.

Koelen Auto

Vr

Koelen

Mode Ventil

Auto

Temp.

Insteltemp.

Temp.

Insteltemp.

Naam en functie van de onderdelen van de controller

Display

Het Hoofddisplay kan worden weergegeven in twee verschillende standen: "Volledig" 

en "Basis".

De instelling af/fabriek is "Volledig". U kunt overschakelen naar de stand "Basis" door 

48

Volledig stand

Basis stand

* Alle pictogrammen worden 
weergegeven ter verklaring.

1

2

3

4

5

j

i
l

4

3

hgfedcb

6

8

0

1

a

7

9

k

5

2
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De instelling van de ventilatorsnelheid verschijnt hier.

4 16

Verschijnt wanneer de units werken in de 

Verschijnt zolang de buitenunits werken in de 
stille stand.

De vooraf ingestelde temperatuur verschijnt hier.

Verschijnt wanneer de units centraal in- en 

De actuele tijd verschijnt hier.

Verschijnt wanneer de toetsen zijn vergrendeld.

De bedieningsstand van de binnenunit verschijnt hier.

Verschijnt wanneer de bedieningsstand centraal 
wordt geregeld.

e Pagina 41 

f Pagina 32 

2 15

6

b Pagina 36 

1B 14

7

Duidt de waaierinstelling aan.

h Pagina 22 

Duidt de lamel-instelling aan.

Duidt de ventilatie-instelling aan.

Pagina 26 , 
Pagina 43 , of functie "Auto-uit-

Pagina 28  is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld 
is door het gecentraliseerde controlesysteem.

i Pagina 23 

j Pagina 23 

c Pagina 26, 28, 43 

Duidt aan wanneer er onderhoud aan het filter nodig is.

Verschijnt wanneer de filter-resetfunctie centraal 
wordt geregeld.

Verschijnt wanneer de vooraf ingestelde 
temperatuur centraal wordt geregeld.

0 Pagina 54  

9

8

Verschijnt wanneer de Weekklok is 
ingeschakeld.

d Pagina 30 

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

Verschijnt als een energiebesparende operatie 
wordt uitgevoerd met behulp van een functie "3D 
i-See sensor".

k Pagina 34 

l 

Functies van de bijbehorende toetsen 
verschijnen hier.

5

Verschijnt wanneer de ingebouwde thermistor op 
de afstandsbediening is ingeschakeld voor het 
bewaken van de kamertemperatuur a

 verschijnt wanneer thermistor op de
binnenunit is ingeschakeld voor het bewaken van 
de kamertemperatuur

g

20

3Klok

    

De actuele kamertemperatuur verschijnt hier.

a
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Pagina 22 

Pagina 24 

Pagina 26 

Pagina 28 

Pagina 30 

Pagina 32 

Pagina 34 

Pagina 36 

Pagina 38 

Pagina 41 

Pagina 43 

Pagina 54 

Pagina 56 

Raadpleegde instructiehandleiding die  
Is geleverd bij het automatische opwaartse paneel.

Pagina 45 

Raadpleeg de instructiehandleiding 
van de binnenunit.

Raadpleeg de installatiehandleiding.

Pagina 25 

Pagina 48 

Pagina 49 

Raadpleeg de installatiehandleiding.

Raadpleeg de installatiehandleiding.

Raadpleeg de installatiehandleiding.

Pagina 50 

Lezen voordat u de controller gebruik neemt

Menustructuur

Hoofdmenu

Druk op de 

  MENU  -toets.

Verplaats de 

cursor met 

functietoets  F1 

of   F2  naar 

het item van 

uw keuze en 

druk op de toets   

SELECTEREN  .

Uitblaas Lamel

Hoog vermogen

Timer

Weekklok

OU stille stand

Nachtverlaging

Beperking

Energiebesparing

Informatie over filter

Informatie over fout

Onderhoud

Initiële instelling

Aan/uit-timer

Auto-uit-timer

Temp. bereik

Bedieningsvergrendeling

Auto terug

Schema

Auto dalend rooster

Handmatige hoek waaier

3D i-See sensor

Hoofd/Sub

Klok

Hoofddisplay

Contrast

Details

Auto stand

Beheerderswachtwoord

Taalkeuze
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Uitleg over pictogrammen

F1 F2 F3 F4

Timer

Voer beheerderswachtwoord in

Selectie:
Cursor

Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen van de binnenunits.

Service

Proefdraaien

Onderhoudsinfo invoeren

Controle

Onderhoudswachtwoord

Controle afstandsbediening

Raadpleeg de installatiehandleiding 

van de binnenunit. 

Raadpleeg de installatiehandleiding 

van de binnenunit. 

Raadpleeg de installatiehandleiding.

Raadpleeg pagina 52.

Raadpleeg de installatiehandleiding.

Raadpleeg de installatiehandleiding 
van de binnenunit. 

Raadpleeg de installatiehandleiding.

Raadpleeg de installatiehandleiding.

Raadpleeg de installatiehandleiding.

Bediening van controller

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 onder-
houd gebruikerswachtwoord is ingevoerd in het wachtwoordinvoerscherm. Er 
zijn geen instellingen die buiten dit proces om kunnen worden ingevoerd.

F1 : Druk als u de cursor naar links 
wilt verplaatsen.

F2 : Druk als u de cursor naar rechts 
wilt verplaatsen.

F3 : Druk als u de waarde met 1 wilt 
doen afnemen.

F4 : Druk als u de waarde met 1 wilt 
doen toenemen.

*Er kunnen alleen veranderingen worden aange-

bracht als het juiste wachtwoordt is ingevoerd.

Duidt instel-
lingen aan 
die alleen 
vanaf de hoofd-
afstandsbedie-
ning kunnen 
worden bena-
derd.

Duidt instellingen aan die al-
leen kunnen worden gewijzigd 
als de units ingeschakeld zijn.

Duidt instellingen aan die alleen kunnen wor-
den gewijzigd als de units niet ingeschakeld 
zijn.

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

Duidt functies aan die niet beschikbaar zijn 
wanneer de toetsen zijn vergrendeld of het 
systeem centraal wordt geregeld.

P Main

ON OFF
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Aan/uit

Basis bedieningshandelingen

Druk op de  AAN/UIT -toets. 

Het AAN/UIT-lampje gaat groen branden en het 

systeem wordt ingeschakeld.

Bediening van toetsen

Druk weer op de  AAN/UIT -toets.

Het AAN/UIT-lampje gaat uit en het systeem stopt.

AAN

UIT
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Instelbaar bereik vooraf ingestelde temperatuur

Instelling afstandsbediening 

Bedieningsstand Bedieningsstand voordat de apparatuur werd 

uitgeschakeld

Vooraf ingestelde 

temperatuur

Vooraf ingestelde temperatuur voordat de 

apparatuur werd uitgeschakeld

Ventilatorsnelheid Ventilatorsnelheid voordat de apparatuur werd 

uitgeschakeld

Bedieningsstand Bereik vooraf ingestelde temperatuur

Koelen/Drogen

Warmen

[Koelen]

   Het bereik voor de vooraf ingestelde temperatuur voor de  

  "Koelen" modus

[Warmen]

   Het bereik voor de vooraf ingestelde temperatuur voor  

  "Warmen" modus

Ventilator/Ventilatie Niet instelbaar
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Bedieningsstand, instellingen van temperatuur en ventilatorsnelheid

F1 F2 F3 F4

Kam.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Temp. Ventil

Vr Druk op functietoets   F1   en doorloop de 

bedieningsstanden in de volgorde "Koelen, Drogen, Ventil, Auto 

en Warmen" . Selecteer de bedieningsstand van uw keuze. 

Bedieningsstanden die niet beschikbaar zijn voor de 

modellen van de aangesloten binnenunits, verschijnen 

in de display.

Koelen Drogen Ventilator

Auto Warmen

ON

 kan de rest van de units in dezelfde 
groep alleen in dezelfde stand werken.

Bediening van toetsen

Basis bedieningshandelingen

binnenunit automatisch werken in ofwel de modus "Koelen" of "Warmen" en de 

kamertemperatuur binnen het vooraf ingestelde bereik houden.

De kamertemperatuur 
verandert als gevolg 
van veranderingen in de 
buitentemperatuur.

Warmen Koelen Warmen Koelen

Vooraf 
ingest. temp. 

Vooraf 
ingest. temp. 

Kamertemperatuur

De onderstaande grafiek toont het werkingspatroon van binnenunit gebruikt in de 
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F1 F2 F3 F4

Kam.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Temp. Ventil

Vr Druk op functietoets F2  om de vooraf 

ingestelde temperatuur te verlagen en druk op 

functietoets F3  als u deze wilt verhogen.

In de tabel op pagina 13 vindt u het bereik van 
de instelbare temperatuur voor de verschillende 
bedieningsstanden.
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 0,5-of 
1-graadverhogingen, of in Fahrenheit, afhankelijk van 
het model van de binnenunit en de weergavestand op 
de afstandsbediening.

De huidige vooraf ingestelde temperaturen zullen 

verschijnen. Druk op de F2  of F3  -knop om het 

Instellingenscherm te tonen.

F1 F2 F3 F4

Kam.

Auto Auto

Mode Temp. Ventil

Vr

Vooraf ingestelde 
temperatuur voor 
het koelen

Vooraf ingestelde 
temperatuur voor 
het verwarmen

Koelen

Kam.

AutoInsteltemp.

Mode Temp. Ventil

Vr

Voorbeeld display

1
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F1 F2 F3 F4

Koelen

Kam.

AutoInsteltemp.

Mode Temp. Ventil

Vr Druk op de functietoets  F4  en u doorloopt de 

ventilatorsnelheden in de volgende volgorde.

het model van de aangesloten binnenunits.

Auto

Basis bedieningshandelingen

-toets

Druk op knop F1  of F2  om de cursor 

te verplaatsen naar de gewenste 

Druk op knop F3  om de geselecteerde 

temperatuur te verlagen, en F4  om te verhogen.
In de tabel op pagina 13 vindt u het bereik van 

de instelbare temperatuur voor de verschillende 

werkingsmodi.

De vooraf ingestelde temperatuurinstellingen voor 

modus worden ook gebruikt door de "Koelen"/"Drogen" 

en "Warmen" modi.

De vooraf ingestelde temperaturen voor koelen en 

moeten voldoen aan onderstaande condities:

verwarmingstemperatuur

* 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.

F1 F2 F3 F4

Hoofddisplay:

Insteltemp.

Temp.Cursor

2
Vooraf ingestelde 
temperatuur voor 
het koelen

Vooraf ingestelde 
temperatuur voor 
het verwarmen
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Navigeren door het menu

Hoofdmenulijst

Referentie-

Maak uit vijf verschillende instellingen een keuze voor een 
instelling van de waaier.

Maak een keuze uit "Aan" en "Uit".

Maak een keuze uit "Uit", "Laag", en "Hoog".

22

Hoog vermogen
Units kunnen gedurende maximaal 30 minuten werken in de 
stand Hoog vermogen.

24

Timer Aan/uit-timer
U kunt de tijd instellen in stappen van 5 minuten.

* De klok moet zijn ingesteld.

26

Auto-uit-timer
U kunt de tijd instellen op een waarde van 30 tot 240 minuten in 
stappen van 10 minuten.

28

Weekklok

Per dag kunnen maximaal acht patronen voor de bediening 
worden ingesteld.

* De klok moet zijn ingesteld.
* .
* 1ºC verhogingen

30

Maak een keuze voor het niveau van de stille stand uit "Normaal," 
"Midden" en "Rustig"

* De klok moet zijn ingesteld.

32

voor verschillende bedieningsstanden.
* 1ºC verhogingen

34

De geblokkeerde functies kunnen niet worden bediend.
36

Auto terug

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.

* 1ºC verhogingen

38

Schema

energiebesparing instellen.

van 0% en 50 tot 90% in stappen van 10%.
* De klok moet zijn ingesteld.

41
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Beperking voor de hulpafstandsbediening

Hoofd

Hoofddisplay:
Cursor Pagina

Hoofdmenu

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Timer

 Weekklok

Nachtverlaging

Referentie-

Nachtverlaging
Nee" als 

u de instelling wilt uitschakelen. Het temperatuurbereik en de 
start/stop-tijden kunnen worden ingesteld.

* De klok moet zijn ingesteld.
* 1ºC verhogingen

43

Informatie over filter 54

Informatie over fout

*  Het model van de unit, fabricagenummer en de contactinfor-
matie kunnen alleen worden weergegeven als zij van tevoren 
zijn geregistreerd.

56

45

Klok 25

 en 

"Volledig

48

49

50

Service 52



20

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Cursor Pagina

Hoofdmenu Druk op  F3  als u terug wilt gaan naar het 

vorige scherm.

Druk op  F4  als u naar de volgende pagina 

wilt gaan.

Navigeren door het menu

Navigeren door het Hoofdmenu

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Cursor Pagina

Hoofdmenu
Druk op de  MENU -toets.

Het Hoofdmenu verschijnt.

F1 F2 F3 F4

Cursor

Hoofd

Hoofddisplay:

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Cursor Pagina

Hoofdmenu Druk op  F1  als u de cursor omlaag wilt 

verplaatsen.

Druk op  F2  als u de cursor omhoog wilt 

verplaatsen.

Bediening van toetsen

Pagina
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F1 F2 F3 F4

Kam.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Temp. Ventil

Vr

wilt verlaten en wilt terugkeren naar het 

Hoofddisplay. 

F1 F2 F3 F4

Instellingendisplay:

OU stille stand
Maa Din Woe Don Vr Zat Zon

-
Stoppen StilStarten

dag

Selecteer het item van uw keuze en druk op de 

toets  SELECTEREN  .

Het scherm voor het instellen van het 

geselecteerde item verschijnt.

F1 F2 F3 F4

Hoofdmenu

Niet beschikbaar
Niet-ondersteunde functie

Terug:

De melding links verschijnt als de gebruiker een 

functie selecteert die niet wordt ondersteund 

door het model van de bijbehorende binnenunit.
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Bediening van de controller-Functie-instellingen

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Uitblaas Lamel  in 

het 20

op de toets  SELECTEREN  .

F1 F2 F3 F4

Zwaaien

Vr

Uit Uit

LamelVent.Waaier

Druk op de functietoets  F1  of  F2  als u de 
opties voor het instellen van de waaier wilt 
doorlopen: "Auto," "Stap 1", "Stap 2", "Stap 3", 
"Stap 4", "Stap 5", en " ".
Selecteer de instelling van uw keuze.

Auto
Auto

Zwaaien

Stap 1 Stap 2

Stap 4Stap 3

Zwaaien

Stap 5

Selecteer " " 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.

onder het pictogram voor de waaierinstelling

   Dit pictogram verschijnt wanneer de waaier wordt 

ingesteld op "Stap 5" en de ventilator werkt op lage 

   Het pictogram verdwijnt na een uur en de instelling 

van de waaier verandert automatisch.

ON

Kam.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Temp. Ventil

Vr

Bediening van toetsen

Naar het menu gaan
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F1 F2 F3 F4

Vr

Uit Aan

LamelVent.Waaier

Druk op de functietoets  F4  als u het heen 

en weer bewegen van de lamel wilt in-  en 

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:
Cursor Pagina

Hoofdmenu

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

naar het Hoofdmenu.

F1 F2 F3 F4

Vr

Laag

Vent.

Druk op de functietoets  F3  als u de opties voor 

de ventilatie-instelling wilt doorlopen in de volgorde 

"Uit", "Laag", en "Hoog".

* Kan alleen worden ingesteld wanneer de LOSSNAY-

unit is aangesloten.

De ventilator op sommige modellen van binnenunits kan 

zijn gekoppeld met bepaalde modellen van ventilatie-

units.

Uit
Uit Aan

Aan

Uit Laag Hoog
Uit Laag Hoog
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Terug naar het Hoofdmenu ...............................  MENU -toets

Bediening van de controller-Functie-instellingen

Hoog vermogen

1

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Hoog vermogen" in het 

Hoofdmenu tijdens Koelen, Warmen of Auto 

20

SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Hoog vermogen

Hoog vermogen

Nee / Ja

Hoog vermogen geselecteerd

Selectie:

Hoofdmenu:

Cursor

Nee / Ja

Hoog vermogen

Hoog vermogen

Verplaats de cursor met functietoets  F3  of  F4  

naar  en druk op de toets  SELECTEREN  .

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

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 bedieningsstand 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 bedieningsstand wanneer de bedieningsstand of de ventilatorsnelheid wordt gewijzigd.

ON

Bediening van toetsen

De functie "Hoog vermogen" is alleen 

beschikbaar op de modellen die de functie 

ondersteunen.
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Klok

1

F1 F2 F3 F4

Hoofd
Onderhoud
Initiële instelling
Service

Hoofddisplay:
Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Initiële instelling" in het Hoofdmenu 

20 en druk op de toets  

 SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Pagina

Begininstellingen

Hoofdmenu:

Hoofd/sub
Klok
Hoofddisplay
Contrast
Details

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  F2  

naar "Klok" en druk op de toets  SELECTEREN  .

Aan/uit-timer

 stand
Energiebesparing

3

F1 F2 F3 F4

Klok

Selectie:
Cursor

mmuu:dd/mmjjjj /
2  16 /      1 /     1     :

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  F2 

naar het jaar, maand, datum of minuut.

Verlaag of verhoog de waarde voor het 

geselecteerde item met de functietoets  F3  of 

 F4  en druk op de toets  SELECTEREN  .

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Bediening van toetsen

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets

P
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Bediening van de controller-Functie-instellingen

1

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Timer" in het Hoofdmenu 

20

SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Instellingendisplay:

Timer

Cursor

Aan/uit-timer
    Aan
    Herhalen
Auto-uit
    Stoppen na

Uit
Ja

Nee
Nee
--- min.

De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor naar de Aan/uit-timer en druk 

op de toets  SELECTEREN  .

P

F1 F2 F3 F4

Selectie:

Timer

Cursor Cursor

Aan/uit-timer
Aan
Uit
Herhalen

Nee / Ja

Nee / Ja

Het scherm voor het instellen van de timer 

verschijnt.

Maak met functietoets  F1  of  F2  een keuze uit 

"Aan/uit-timer", "Aan", "Uit", of "Herhalen".

 wanneer Aan/uit-timer is uitgeschakeld, 

tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de 
afstandsbediening, wanneer de klok niet is ingesteld, 
tijdens het instellen van functies, wanneer het 

Uit"-bediening of "Timer"-bediening vanaf lokale 

3

Main

Bediening van toetsen
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F1 F2 F3 F4

Timer

Selectie:
Cursor Tijd

Aan/uit-timer
Aan
Uit
Herhalen

Nee / Ja

Nee / Ja

Wijzig de instelling met functietoets  F3  of  F4 . 

 

 Aan: Starttijd bediening 

* Houd de toets ingedrukt als u de nummers 
snel vooruit wilt laten lopen.

 Uit: Stoptijd bediening

* Houd de toets ingedrukt als u de nummers 
snel vooruit wilt laten lopen.

 

Kam.

Temp.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr  verschijnt in het Hoofddisplay in de stand 

Volledigwanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is 

door het gecentraliseerde controlesysteem.

4

F1 F2 F3 F4

Selectie:

Hoofdmenu:

Timer

Cursor Tijd

Aan/uit-timer
Aan
Uit
Herhalen

Nee / Ja

Nee / Ja

Timer
Aan/uit-timer
Aan
Uit
Herhalen
Wijzigingen zijn opgeslagen

Nee / Ja

Nee / Ja

Druk op de toets  SELECTEREN  als u de 

instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

5

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets
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Bediening van de controller-Functie-instellingen

1

F1 F2 F3 F4

Instellingendisplay:

Timer

Cursor

Aan/uit-timer
    Aan
    Herhalen
Auto-uit
    Stoppen na

Uit
Ja

Nee
Nee
--- min.

26

Selecteer "Auto-uit" en druk op de toets  

 SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Selectie:

Auto-uit-timer

Cursor Cursor

Auto-uit
Stoppen na 

Nee / Ja
min.

De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  F2 

naar "Auto-uit" of "Stoppen na --- min.".

3

F1 F2 F3 F4

Selectie:

Auto-uit-timer

Cursor Tijd

Auto-uit
Stoppen na 

Nee / Ja
min.

Wijzig de instelling met functietoets  F3  of  F4 . 

 Stoppen na --- min.

is 30 tot 240 minuten in stappen van  

P

 als Auto-uit-timer is uitgeschakeld, tijdens 

test run, tijdens diagnose afstandsbediening, tijdens 
de Function setting, wanneer het systeem centraal 

"Timer"-bediening vanaf lokale afstandsbediening niet 

Main

Bediening van toetsen
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F1 F2 F3 F4

Auto-uit-timer

Auto-uit-timer

Selectie:
Cursor Tijd

Hoofdmenu:

Auto-uit
Stoppen na

Nee / Ja
min.

Wijzigingen zijn opgeslagen

Auto-uit
Stoppen na

Nee / Ja
min.

Druk op de toets  SELECTEREN  als u de 

instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

4

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets

Kam.

Temp.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr  verschijnt in het Hoofddisplay in de Volledige 

stand, wanneer de Auto-uit-timer is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is 

door het gecentraliseerde controlesysteem.
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1

3

F1 F2 F3 F4

Weekklok

Selectie:
Cursor

Weekklok Nee / Ja

Verplaats de cursor met functietoets  F3  of  F4  

als u de instelling wilt inschakelen.

Bediening van de controller-Functie-instellingen

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Weekklok" in het Hoofdmenu 

20 en druk op de toets  

SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Weekklok

Instellingendisplay:
dag Pagina

Maa Din Woe Don Vr Zat Zon
Nr.

De actuele instellingen verschijnen.

Wanneer u op functietoets  F1  of  F2  drukt, kunt 

u de instellingen voor elke dag van de week zien. 

Druk op functietoets  F4  als u de patronen 5 tot 

en met 8 wilt zien.

Druk op de toets  SELECTEREN  als u naar het 

instelscherm wilt gaan.

Weekklok P

 
wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld, wanneer de 

de afstandsbediening, wanneer de klok niet is ingesteld, 
tijdens het instellen van functies, wanneer het systeem 

temperatuurinstelling, of Timer-bediening vanaf lokale 

Main

Bediening van toetsen
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   selectiescherm ........................................  toets  SELECTEREN 

4

F1 F2 F3 F4

Invoerdisplay:
Kies

Weekklok

dag Pagina

Maa Din Woe Don Vr Zat Zon
Nr.

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 functietoets  F1  of  F2  de cursor 

naar de dag van de week en selecteer deze door 

Druk op de toets  SELECTEREN  .

5

F1 F2 F3 F4

 6: 3

1  : 2  - 27

Selectie:
Cursor

Dag selectie:

Don

Don

Wijzigingen zijn opgeslagen

Aan
Auto

Weekklok

Weekklok

Inhoud

Nr.

Kam.

Temp.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr  verschijnt op 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 

Het instelscherm voor het bedieningspatroon verschijnt.
Verplaats de cursor met functietoets  F1  naar het 
nummer van het patroon van uw keuze.
Verplaats de cursor met functietoets  F2  naar de 
tijd, Aan/Uit of de temperatuur.
Wijzig de instellingen met functietoets  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 

een Auto-patroon wordt uitgevoerd, zal het systeem in de 

  Temperatuur: Het in te stellen temperatuurbereik Is afhankelijk 
ºC  

geselecteerd, kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen 
worden ingesteld. Als een werkingspatroon met een enkele 
vooraf ingestelde temperatuur wordt uitgevoerd tijdens de 

gebruikt als de koeltemperatuur in de "Koelen" modus.

Druk op de toets  SELECTEREN  als u de instellingen wilt opslaan.
Er verschijnt een bevestigingsscherm.
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Bediening van de controller-Functie-instellingen

OU stille stand

1

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Uitblaas·Lamel·Vent. (Lossnay)
Hoog vermogen
Timer
Weekklok
OU stille stand

Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "OU stille stand" in het Hoofdmenu 

20

SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Instellingendisplay:

OU stille stand
Maa Din Woe Don Vr Zat Zon

-
Stoppen StilStarten

dag

De actuele instellingen verschijnen.

Wanneer u op functietoets  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.

3

F1 F2 F3 F4

Selectie:
Cursor

OU stille stand Nee / Ja

OU stille stand

Verplaats de cursor met functietoets  F3  of  F4  

als u de instelling wilt inschakelen.

P
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"

Main

Bediening van toetsen

De functie "OU stille stand" is alleen beschikbaar op de 

modellen die de functie ondersteunen.
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F1 F2 F3 F4

OU stille stand
Maa Din Woe Don Vr Zat Zon

-
Stoppen StilStarten

Selectie:
dag Kies

Het instelscherm voor de OU stille stand 

verschijnt.

Als u de instelling wilt invoeren of wijzigen, 

verplaatst u met functietoets  F1  of  F2  de 

cursor naar de dag van de week en selecteert 

Druk op de toets  SELECTEREN  .

4

5

F1 F2 F3 F4

OU stille stand

Zat

Zat

Selectie:

Dag selectie:

Inhoud

Wijzigingen zijn opgeslagen

OU stille stand

-
Stoppen StilStarten

Cursor

Het instelscherm verschijnt.

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  F2 

naar Starttijd, Stoptijd of niveau Stille stand.

Wijzig de instellingen met functietoets  F3  of  F4 .

 Starten/Stoppen-tijd: in te stellen in stappen van 5 minuten

* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel 
vooruit wilt laten lopen.

  Niveau Stille stand: Normaal, Midden, Rustig

Druk op de toets  SELECTEREN  als u de instellingen 

wilt opslaan. Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Kam.

Temp.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr
         

verschijnt op het Hoofddisplay in de stand Volledig
 

tijdens de OU stille stand.

Normaal Midden Rustig

   selectiescherm ........................................  toets  SELECTEREN 
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De beperking van het temperatuurbereik instellen

Bediening van de controller-Functie-instellingen

Beperking

1

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Beperking
Energiebesparing
Nachtverlaging
Informatie over filter
Informatie over fout

Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Beperking" in het 

20

de toets  SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Beperking

Pagina
Instellingendisplay:

Temp. bereik
Koel·Drogen
Warmen
Auto

Ja
-
-
-

De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  

F2  naar "Temp. bereik" en druk op de toets  

SELECTEREN  .

3

F1 F2 F3 F4

Temp. bereik

Selectie:
Cursor Cursor

Temp. bereik
Koel·Drogen
Warmen
Auto

Nee / Ja
-
-
-

Het scherm voor het instellen van het 

temperatuurbereik verschijnt.

Verplaats de cursor met functietoets  F1  naar 

"Temp. bereik", "Koel Drogen", "Warmen", of 

"Auto."

P

Bediening van toetsen
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4

F1 F2 F3 F4

Temp. bereik

Selectie:
Cursor Temp.

Hoofdmenu:

Wijzigingen zijn opgeslagen

Temp. bereik
Temp. bereik
Koel·Drogen
Warmen
Auto

Nee / Ja
-
-
-

Temp. bereik
Koel·Drogen
Warmen
Auto

Nee / Ja
-
-
-

Wijzig de instellingen met functietoets  F3  of  F4 .

  

  

  Warmen: Boven- en ondergrens temperatuur

 Auto: Boven- en ondergrens temperatuur

  Instelling temperatuurbereik

Stand Ondergrens Bovengrens

19 ~ 30ºC 30 ~ 19ºC

Warmen
17 ~ 28ºC 28 ~ 17ºC

Auto
19 ~ 28ºC 28 ~ 19ºC

*  Welk bereik kan worden ingesteld is afhankelijk de 
aangesloten unit. 

*1  Temperatuurbereiken voor de "Koel", "Drogen" en "Auto" 

*2  Temperatuurbereiken voor de "Warmen" en "Auto" 

*3  Temperatuurbereiken voor de "Warmen", "Koel" en "Drogen" 
 modi moeten voldoen aan de onderstaande condities:

 

 

 

Druk op de toets  SELECTEREN  als u de 

instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Kam.

Temp.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr
         

verschijnt in het Hoofddisplay in de stand 

Volledig wanneer het temperatuurbereik beperkt is.

Terug naar het Hoofdmenu .........................  MENU -toets

Terug naar het vorige scherm ...............

*1
*3

*2
*3

*4
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Functie bedieningsvergrendeling

Bediening van de controller-Functie-instellingen

Beperking

1

F1 F2 F3 F4

Beperking

Instellingendisplay:
Pagina

Bedien. vergrend.
Aan/uit  Mode
Waaier

Nee
Tmp.instell.

pagina 34

Verplaats de cursor naar "Bedien. vergrend."  en 

druk op de toets  SELECTEREN .

2

F1 F2 F3 F4

Beperking

Beperking

Selectie:

Cursor Cursor

Hoofdmenu:

Vergr.
Vergr.
Vergr.
Vergr.

Bedien. vergrend.
Aan/uit
Mode
Tmp.instell.
Waaier

Nee / Ja

Bedien. vergrend.

Aan/uit  Mode  Tmp.instell.  

Waaier

Ja

Wijzigingen zijn opgeslagen

Het scherm voor het uitvoeren van de instellingen 

voor de functie bedieningsvergrendeling verschijnt.

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  F2  

naar "Bedien. vergrend.", "Aan/uit", "Mode", "Tmp.

instell." of "Waaier".

Wijzig de instellingen met functietoets  F3  of  F4 .

 Aan/uit: Bediening Aan/Uit

 Mode: Instelling bedieningsstand             "-" / "Vergr."

 Tmp.instell.: Instelling vooraf ingest. temp.

 Waaier: Waaierinstelling

Druk op de toets  SELECTEREN  als u de 

instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

P
U schakelt de functie voor bedieningsvergrendeling 
in door het item "Bediening vergrendeld" op  in 

te stellen.Bediening van toetsen

Terug naar het Hoofdmenu ..............................   MENU -toets
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Koelen

Kam.

AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr
         verschijnt in het Hoofddisplay in de stand Volledig 

wanneer de de functie bedieningsvergrendeling is 

ingeschakeld.

De bedieningsgids die hoort bij de vergrendelde 

functie wordt onderdrukt.
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Automatisch terug naar de vooraf ingestelde temperatuur

Bediening van de controller-Functie-instellingen

Energiebesparing

1

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Beperking
Energiebesparing
Nachtverlaging
Informatie over filter
Informatie over fout

Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Energiebesparing" in het Hoofdmenu 

20

SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Energiebesparing

Instellingendisplay:
Cursor

Auto terug
   Koelen:
   Warmen:
Schema
   Maa Din Woe Don Vr Zat Zon

min, 
min, 

Nee

Ja

De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  

F2  naar "Auto terug" en druk op de toets  

SELECTEREN  .

PMain

Bediening van toetsen

Nadat de functie Auto terug is ingeschakeld, wanneer de operatiemodus wijzigen of ON/OFF-operatie 

wordt uitgevoerd met deze afstandsbediening, keert de ingestelde temperatuur automatisch terug naar 

de gewenste temperatuur, ongeacht de ingestelde tijd.
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3

F1 F2 F3 F4

Selectie:

Auto terug

Cursor Cursor

Auto terug
Koelen:
           
Verwarmen:

na      min.
terug naar        
na      min.
terug naar        

Nee / Ja

Het scherm voor het invoeren van instellingen 

voor het automatisch terugkeren naar de vooraf 

ingestelde temperatuur verschijnt.

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  F2 

naar "Auto terug", "Koelen", of Verwarmen.

4

F1 F2 F3 F4

na      min.
terug naar        

Auto terug

Auto terug

Cursor Inhoud

Selectie:

Hoofdmenu:

na      min.
terug naar        

Auto terug
Koelen:
           
Verwarmen:

Nee / Ja

JaAuto terug
   Koelen:
   Warmen:

min,
min, 

Wijzigingen zijn opgeslagen

Wijzig de instellingen met functietoets  F3  of  F4 .
 

 Koelen: Het bereik voor de timer-instelling 30 tot 
120 minuten in stappen van 10 minuten. 
Het instelbereik voor de temperatuur is 19 
tot 30

 Verwarmen:  Het bereik voor de timer-instelling 30 tot 
120 minuten in stappen van 10 minuten. 
Het instelbereik voor de temperatuur 
is 17 tot 28

Druk op de toets  SELECTEREN  als u de instellingen wilt 
opslaan. "Koelen" omvat de standen "Drogen" en "Auto 
Koelen" en "Warmen" omvat de stand "Auto Warmen".
Het scherm voor het instellen van het 
geselecteerde item verschijnt.

De "Timer" of Vooraf ingestelde temperatuurinstellingen zullen niet effectief zijn als het Temperatuur bereik 

timer-instelling niet werkzaam.

Terug naar het Hoofdmenu ...............................  MENU -toets
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<Voorbeeldschermen wanneer de functie Auto terug is ingeschakeld>

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr

Temp. Temp. Temp.

Voorbeeld: De Insteltemp. verlagen naar 24 Insteltemp. 

60 
minuten
later

De Insteltemp. wordt door een 

gebruiker gewijzigd van 28ºC 

60 minuten later keert de 

Insteltemp. automatisch terug 

naar 28
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Het bedieningsschema voor energiebesparing instellen

Bediening van de controller-Functie-instellingen

Energiebesparing

1

F1 F2 F3 F4

Instellingendisplay:

Energiebesparing

Cursor

Auto terug
   Koelen:
   Warmen:
Schema
   Maa Din Woe Don Vr Zat Zon

min, 
min, 

Nee

Ja

"Energiebesparing". 

38

Verplaats de cursor naar "Schema", en druk op 

de toets  SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

-
-
-
-

Instellingendisplay:

Energiebesparing

dag

Maa Din Woe Don Vr Zat Zon
Nr.

U kunt het schema zien in het scherm dat 

verschijnt.

Wanneer u op functietoets  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.

3

F1 F2 F3 F4

Energiebesparing

Selectie:
Cursor

Energiebesparing Nee / Ja

U kunt het bedieningsschema Energiebesparing 

scherm dat verschijnt.

Druk op de toets  SELECTEREN  en ga naar 

het selectiescherm voor het instellen van 

verandering/dag van de week.

PMain

Bediening van toetsen
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F1 F2 F3 F4

Energiebesparing

-
-
-
-

Invoer:
dag Kies

Maa Din Woe Don Vr Zat Zon
Nr.

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 functietoets  F1  of  F2  de cursor 

naar de dag van de week en selecteer deze door 

Druk op de toets  SELECTEREN  als u naar het 

instelscherm voor patronen wilt gaan.

4

5

F1 F2 F3 F4

Energiebesparing

-
-
-
-

Energiebesparing

Cursor

Nr.

Selectie:
Inhoud

Dag selectie:

Maa

Maa

Wijzigingen zijn opgeslagen

Het instelscherm voor patronen verschijnt.

Verplaats de cursor met functietoets  F1  naar het 

nummer van het patroon van uw keuze.

Verplaats de cursor met functietoets  F2  naar 

startijd, stoptijd en mate van energiebesparing 

Wijzig de instellingen met functietoets  F3  of  F4 .

 Start/Stop-tijd: in te stellen in stappen van 5 minuten

* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel 
vooruit wilt laten lopen.

 Mate van energiebesparing: 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.

Kam.

Temp.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr          verschijnt in het Hoofddisplay in de stand
 

Volledig  wanneer de unit wordt bediend in de 

stand voor energiebesparing.

Hoe lager de waarde, des te groter het energiebesparende effect.

   selectiescherm .......................................  toets  SELECTEREN
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Bediening van de controller-Functie-instellingen

Nachtverlaging

1

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Beperking
Energiebesparing
Nachtverlaging
Informatie over filter
Informatie over fout

Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Nachtverlaging" in het Hoofdmenu 

20

SELECTEREN  .

2
De actuele instellingen verschijnen.

Druk op de toets  SELECTEREN  als u naar het 

instelscherm wilt gaan.

P
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 aanzuigtemperatuurcensor 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 

Main

Bediening van toetsen

F1 F2 F3 F4

Instellingendisplay:

Nachtverlaging
Nachtverlaging
Temp. bereik
Starten
Stoppen

Ja
12      -   28
23:00
5:00
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3

F1 F2 F3 F4

Nachtverlaging

Nachtverlaging

Selectie:
Cursor Inhoud

Hoofdmenu:

Nachtverlaging
Temp. bereik
Starten
Stoppen

Nee / Ja
12      -   28
23:00
5:00

Wijzigingen zijn opgeslagen

Nachtverlaging
Temp. bereik
Starten
Stoppen

Nee / Ja
12      -   28
23:00
5:00

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  F2 naar 

Temp.bereik, Starten-tijd of Stoppen-tijd.

Wijzig de instellingen met functietoets  F3  of  F4 .

 Temp. bereik: U kunt de ondergrens voor de 

en de bovengrens voor de 

instellen. Het temperatuurverschil 
tussen de onder- en bovengrens 
moet 4
Welk bereik kan worden ingesteld 
is afhankelijk de aangesloten 
binnenunits. 
* 1ºC verhogingen

 Starten/Stoppen-tijd:  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.

Kam.

Temp.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr  verschijnt in het Hoofddisplay in de stand 

Volledig wanneer de de functie Nachtverlaging is 

ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is 

door het gecentraliseerde controlesysteem.

 wanneer de unit in bedrijf is, wanneer 
de functie Nachtverlaging is uitgeschakeld, 

tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de 
afstandsbediening, wanneer de klok niet is 
ingesteld, tijdens het instellen van functies, wanneer 

Uit"-bediening, temperatuurinstelling, of "Timer"-
bediening vanaf lokale afstandsbediening niet wordt 

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets
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Bediening van de controller-Functie-instellingen

Handmatige hoek waaier

1

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Onderhoud
Initiële instelling
Service

Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Onderhoud" in het Hoofdmenu 

20 en druk op de toets  

SELECTEREN  .

3

F1 F2 F3 F4

Handmatige hoek waaier

Invoerdisplay:
Cur. Adres Contr.

Koeladres
Unitnummer

Druk op Contr. voor unit

Verplaats de cursor naar "Koeladres" of "Unitnummer" 

en selecteer met functietoets  F1  .
Selecteer met functietoets  F2  of  F3  het 

koeladres unitnummer voor de units waarvan u 

de waaiers vast wilt zetten en druk op de toets  

SELECTEREN  .

: koeladres

: 1, 2, 3, 4

Druk op functietoets  F4  als u de selectie van de 

unit wilt bevestigen.

2

F1 F2 F3 F4

Onderhoudsmenu

Hoofdmenu:
Cursor

Auto dalend rooster
Handmatige hoek waaier
3D i-See sensor

Selecteer met functietoets  F1  of  F2  

"Handmatige hoek waaier" een druk op de toets  

SELECTEREN  .

OFF

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.

Main

Bediening van toetsen
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4

F1 F2 F3 F4

Handmatige hoek waaier

Handmatige hoek waaier

Selectie:

Instelling

Uitlaat Hoek

De actuele waaierinstelling verschijnt.

Selecteer met functietoets  F1  of  F2  de 

uitgangen van uw keuze van 1 tot en met 4.

 Uitlaat: "1," "2," "3," "4," en "

Druk op de knop  F3  of  F4  om door de opties te gaan 

2," "Positie 3," "Positie 4," "Positie 5," en "Positie 6."

Selecteer de instelling van uw keuze.

* 

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.

Stap 1 Stap 2

Stap 4Stap 3

Geen 

instelling

Alle 

uitgangen

Stap 5

Tochtreductie

Navigeren door de schermen

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets
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Bediening van de controller-Functie-instellingen

Hoofddisplay

1

3

F1 F2 F3 F4

Hoofddisplay

Volledig / Basis

Cursor
Selectie:

Selecteer "Volledig" of "Basis" 

8 en druk daarna 

op de toets  SELECTEREN  .

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

F1 F2 F3 F4

Hoofd
Onderhoud
Initiële instelling
Service

Hoofddisplay:
Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Initiële instelling" in het Hoofdmenu 

20  en druk op de toets  

SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Hoofdmenu:

Hoofd/sub
Klok
Hoofddisplay
Contrast
Details

Cursor Pagina

Begininstellingen Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  F2  

naar het "Hoofddisplay" en druk op de toets  

SELECTEREN  .

Bediening van toetsen

Navigeren door de schermen

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets

P
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Contrast

1

3

F1 F2 F3 F4

Hoofdmenu:

Contrast

DonkerLicht

Pas het contrast aan met de functietoets  F3  en 

F1 F2 F3 F4

Hoofd
Onderhoud
Initiële instelling
Service

Hoofddisplay:
Cursor Pagina

Hoofdmenu Selecteer "Initiële instelling" in het Hoofdmenu 

20 en druk op de toets 

 SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Hoofdmenu:

Hoofd/sub
Klok
Hoofddisplay
Contrast
Details

Cursor Pagina

Begininstellingen Verplaats de cursor met functietoets  F1  

of  F2  naar "Contrast" en druk op de toets  

SELECTEREN  .

Bediening van toetsen

Navigeren door de schermen

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets

P
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Taalkeuze

1

2

F1 F2 F3 F4

Cursor Pagina

Begininstellingen

Hoofdmenu:

Auto stand
Beheerderswachtwoord
Taalkeuze

Verplaats de cursor met functietoets  F1  of  

F2 naar "Taalkeuze" en druk op de toets  

SELECTEREN  .

F1 F2 F3 F4

Hoofd
Onderhoud
Initiële instelling
Service

Hoofddisplay:
Cursor Pagina

Hoofdmenu

Bediening van de controller-Functie-instellingen

Bediening van toetsen

Selecteer "Initiële instelling" in het Hoofdmenu 

20 en druk op de toets  

SELECTEREN  .

Omschrijving van de functies

U kunt de taal van uw keuze instellen. De taalopties zijn Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, 

P
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Wanneer u het systeem voor het eerst inschakelt, 

wordt het Taalkeuze getoond. Selecteer de taal 

van uw keuze. Het systeem start niet op als niet 

een taal is geselecteerd.

Verplaats met functietoets  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.

3

Er verschijnt een scherm waarop wordt 

aangeduid dat de instelling is opgeslagen.

Navigeren door de schermen

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets

F1 F2 F3 F4

Hoofdmenu:

Cursor
Selectie:

Taalkeuze

Taalkeuze

Cursor

Wijzigingen zijn opgeslagen

English
Français
Русский
Magyar

Deutsch
Nederlands
Čeština
Polski

English
Français
Русский
Magyar

Deutsch
Nederlands
Čeština
Polski
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P
Omschrijving van de functies

Maak de functie-instellingen van de binnenunits, vanaf de afstandsbediening zoals nodig.

De volgende instellingen dienen alleen te worden gemaakt voor City Multi-units en zoals nodig.

Raadpleeg de Installatiehandleiding voor informatie over hoe de instellingen te maken voor Mr. Slim-

units.

Raadpleeg de Installatiehandleiding van de binnenunit voor informatie over de fabrieksinstellingen 

van binnenunits, functie-instellingnummers en instelwaarden.

Bij het wijzigen van de functie-instellingen van de binnenunits, registreer alle wijzigingen die gemaakt 

zijn om de instellingen bij te houden.

Bediening van toetsen

F1 F2 F3 F4

Hoofd
Onderhoud
Initiële instelling
Service

Hoofddisplay:
Cursor Pagina

Hoofdmenu

pagina 20  SELECTEREN .

F1 F2 F3 F4

Service

Onderhoudswachtwoord

Controle afstandsbed.
Functie-instelling

Hoofddisplay:

Cursor

Selecteer "Functie-instelling" op het Servicemenu 

en druk op de toets  SELECTEREN .

OFF

Bediening van de controller-Functie-instellingen

1

2
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Om de huidige instellingen van een gegeven unit te 

controleren, voer dan de instelling in voor het "M-NET-

adres" en "Functie-instelling"-nummer, selecteer "Bev." 

voor de "Functie", en druk op de toets SELECTEREN .

Een scherm zal verschijnen dat aangeeft dat de 

instellingen worden gezocht. Wanneer het zoeken 

voltooid is, zullen de huidige instellingen verschijnen.

Het "Functie-instelling"-scherm zal verschijnen.

Druk op de F1  of F2 -knop om de cursor 

"M-NET-adres", "Functie-instelling"-nummer, of 

instellingswaarde. Druk dan op de F3  of F4
-knop om de instellingen te veranderen naar de 

gewenste instellingen.

toets  SELECTEREN .

Een scherm zal verschijnen dat aangeeft dat de 

informatie over de instellingen wordt verzonden.

F1 F2 F3 F4

/ Bev.Inst

Data verzenden

Cursor
Selectie:

M-NET-adres
Functienr.
Data
Functie

3

32

2

3

32

2

M-NET-adres
Functienr.
Data

Functie-instelling

Functie-instelling

Adres

3

32

2

M-NET-adres
Functienr.
Data

Terug:

Functie-instelling

Instelling voltooid

Wanneer de instellingeninformatie is verzonden, 

verschijnt een scherm dat de voltooiing ervan 

aangeeft.

Om extra instellingen te maken, drukt u op 

de  -toets om terug te keren naar 

het scherm uit Stap 3 hierboven. Stel de 

functienummers in voor andere binnenunits door 

dezelfde stappen te volgen.

Navigeren door de schermen

MENU  -toets

 -toets

3

4
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Onderhoud

Informatie over filter

Kam.

Temp.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr
          verschijnt in het Hoofddisplay in de stand 
Volledig wanneer het tijd is voor het reinigen van 

de filters.

1

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:
Cursor Pagina

Hoofdmenu

Beperking
Energiebesparing
Nachtverlaging
Informatie over filter
Informatie over fout

Selecteer "Informatie over filter" in het 

20

de toets  SELECTEREN  .

2

F1 F2 F3 F4

Hoofdmenu:

Informatie over filter

Reset

Reinig het filter.
Druk op knop Reset
na reinigen van filter.

Druk op functietoets  F4  als u het filterteken wilt 

resetten.

In de Instructiehandleiding van de binnenunit 

vindt u instructies voor het reinigen van het filter.

Bediening van toetsen



55

3

F1 F2 F3 F4

Informatie over filter

Informatie over filter

OKAnnul

Filtermarkering resetten?

Filtermarkering gereset

Hoofdmenu:

Selecteer "OK" met functietoets  F4 .

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Kam.

Temp.

Koelen AutoInsteltemp.

Mode Ventil

Vr
Wanneer de           wordt getoond in het 

Hoofddisplay in de stand Volledig, wordt het 

systeem centraal geregeld en kan het filterteken 

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 de filter op de hoofdunit moet worden gereinigd. 

Wanneer het filter te kunnen wordt gereset, wordt de cumulatieve bedieningstijd van alle units 

gereset. 

Het pictogram        verschijnt volgens schema na een bepaalde bedieningsduur, waarbij ervan 

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.

Navigeren door de schermen

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets



56

Oplossen van problemen

Informatie over fout

1

F1 F2 F3 F4

Informatie over fout
Contactinformatie
Dealer

Tel.

ResetPagina

Fout resetten: knop Reset

Fout resetten: knop Reset

Informatie over fout
Foutcode
Unit met fout
Koeladres
Modelnaam
Serienummer

Unt#
IU

ResetPagina

Foutcode, Unit met fout, koeladres, modelnaam 

van unit en serienummer verschijnen.

De modelnaam en het serienummer verschijnen 

alleen als deze informatie is geregistreerd.

Druk op functietoets  F1  of  F2  als u naar de 

volgende pagina wilt gaan.

geregistreerd.

Bediening van toetsen

knippert
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2

F1 F2 F3 F4

F1 F2 F3 F4

Informatie over fout

Fout resetten

Fout resetten

Foutcode
Unit met fout
Koeladres
Modelnaam
Serienummer

Unt#
IU

ResetPagina

Huidige fout resetten?

Fout is gereset

OKAnnul

Hoofdmenu:

Fout resetten: knop Reset

Druk op functietoets  F4  of de  AAN/UIT -toets 

als u de fout die optreedt, wilt resetten.

Selecteer "OK" met functietoets  F4 .

F1 F2 F3 F4

Hoofd

Hoofddisplay:

Beperking
Energiebesparing
Nachtverlaging
Informatie over filter
Informatie over fout

Cursor Pagina

Hoofdmenu

56 "Informatie over fout" selecteert 

20

In dit scherm kunt u geen fouten resetten.

knippert

knippert

Navigeren door de schermen

Terug naar het Hoofdmenu ...............................   MENU -toets

De informatie over fout controleren
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Auto-UIT bij afwezigheid

 

Uitschakelen bij
Auto-uit bij afwezigheid

31/Dec 12:59

Vr
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Specificaties

Controller-specificaties

Afmeting van het product

Nettogewicht

Nominale voedingsspanning

Stroomverbruik 0,3 W

Materiaal Paneel: PMMA 
Hoofdtoestel: PC + ABS

Het A-gewogen geluidsdrukniveau is lager dan 70 dB.
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: Ondersteund      : Niet-ondersteund

* welke functies worden ondersteund is afhankelijk van het model van de unit.

Functie City Multi Mr. Slim Vereist wachtwoord

Bediening/Display Aan/uit -

Bedieningsstandenschakelaar -

Kamertemperatuurinstelling -

-

Ventilatorsnelheidinstelling -

Waaierhoekinstelling -

lamel-instelling -

Ventilatie-instelling -

Werking bij Hoog vermogen -

Auto dalend rooster -

Achtergrondverlichting -

Contrastinstelling beheerder

Standenschakelaar Hoofddisplay beheerder

De Klok instellen beheerder

Instelling indeling klokweergave beheerder

beheerder

Kamertemperatuurweergave beheerder

Foutweergave -

-

Schema/Timer Aan/uit-timer beheerder

Auto-uit-timer beheerder

Weekklok beheerder

Nachtverlaging beheerder

OU stille stand beheerder

Energiebesparing Auto terug beheerder

Schema beheerder

Beperking Bedieningsvergrendeling beheerder

Temperatuurbereikbeperking beheerder

Wachtwoord beheerder
onderhoud

Overige Handmatige hoek waaier -

3D i-See sensor -

Proefdraaien onderhoud

Modelinformatie invoeren onderhoud

Dealerinformatie invoeren onderhoud

Functie-instelling onderhoud

Vlot onderhoud onderhoud

Controle koelmiddelvolume onderhoud

Controle koelmiddellek onderhoud
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Lijst van functies die in combinatie/niet in combinatie kunnen worden gebruikt

: Kunnen in combinatie worden gebruikt         : Kunnen niet in combinatie worden gebruikt         : Beperkt 

1: Deze functie wordt ingeschakeld na de hoog-vermogenwerking omdat de hoog-
vermogenwerking 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 gesteld wordt 

door 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 gesteld wordt 

door 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.

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.
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