
SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS
INDOOR UNIT
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Dansk
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Ελληνικά
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Español

Nederlands

Français

Deutsch

English
OPERATING INSTRUCTIONS	 For	user
•	 To	use	this	unit	correctly	and	safely,	be	sure	to	read	these	operating	in-

structions	before	use.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Для пользователя
• В целях правильной и безопасной эксплуатации данного устройс-

тва обязательно перед его использованием прочтите настоящее 
руководство по эксплуатации.

ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI Kullanıcı için
• Bu üniteyi doğru ve güvenli bir biçimde kullanmak için, kullanmadan 

önce bu işletim talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

BRUKSANVISNING För användaren
• Läs bruksanvisningen innan enheten tas i bruk så att den används sä-

kert och på rätt sätt.

BETJENINGSVEJLEDNING Til kunden
• Læs denne betjeningsvejledningen før brug, så enheden bruges korrekt 

og sikkert.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO Para o utilizador
• Para utilizar esta unidade correctamente e com segurança, certifique-

se de que lê estas instruções de operação antes da utilização.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για το χρήστη
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, βεβαι-

ωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρή-
ση.

LIBRETTO D’ISTRUZIONI Per	gli	utenti
• Per utilizzare correttamente ed in tutta sicurezza questo apparecchio, 

leggere il presente libretto d’istruzioni prima dell’uso.

MANUAL DE INSTRUCCIONES Para	los	clientes
• Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente 

estas instrucciones de funcionamiento.

BEDIENINGSINSTRUCTIES Voor de klant
• Om dit apparaat correct en veilig te kunnen gebruiken moet u deze be-

dieningsinstructies voor gebruik eerst doorlezen.

NOTICE D’UTILISATION A	l’attention	des	clients
• Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute 

sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le clima-
tiseur	sous	tension.

BEDIENUNGSANLEITUNG	 For	den	Anwender
• Für einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch des Geräts unbe-

dingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.

English	is	original.
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● BEDIENINGSINSTRUCTIES ●

 WAARSCHUWING
Sluit het netsnoer niet aan op een tussengelegen 
stopcontact, gebruik geen verlengsnoer en sluit niet 
meerdere apparaten aan op één stopcontact.
• Dit kan oververhitting, vuur of een elektrische schok veroorzaken.
Zorg ervoor dat de stekker niet vuil is en steek hem goed 
in het stopcontact.
• Een vuile stekker kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.
Bundel het netsnoer niet samen, trek niet aan het net-
snoer, beschadig het netsnoer niet en wijzig niets aan 
het netsnoer. Stel het netsnoer niet bloot aan hitte of 
plaats er ook geen zware objecten op.
• Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.
Zet de netschakelaar niet UIT/AAN en maak de netsnoer-
stekker niet los en vast terwijl het apparaat in werking is.
• Dit kan vonken veroorzaken waardoor er brand kan ontstaan.
• Zorg ervoor dat u de netschakelaar UIT zet of de stekker 

losmaakt nadat u de binnenunit met de afstandsbediening 
UIT hebt gezet. 

Stel uw lichaam niet langdurig aan de directe koude 
luchtstroom bloot.
• Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
De gebruiker mag de unit niet installeren, verplaatsen, 
demonteren, wijzigen of repareren.
• Een airconditioner die verkeerd wordt bediend, kan brand, 

elektrische schokken, verwondingen, waterlekkages, enz. 
veroorzaken.

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen 
worden door de fabrikant of zijn serviceorganisatie om 
gevaar te vermijden.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen 
(waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zin-
tuiglijke of geestelijke vermogens of zonder de vereiste 
ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van 
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid 
of als zij met betrekking tot het gebruik van het apparaat 
zijn geïnstrueerd door een dergelijke persoon.
Toezicht op kinderen is vereist om te zorgen dat zij niet 
met het apparaat spelen.

  

Steek geen vingers, een stok of andere objecten in de 
luchtinlaat of -uitlaat.
• U kunt gewond raken omdat de ventilator tijdens het gebruik 

met hoge snelheid ronddraait.

• Dit apparaat bevat draaiende delen en onderdelen die een elektrische 
schok kunnen veroorzaken. Lees daarom deze “veiligheidsvoorschriften” 
voor gebruik goed door.

• Neem de hier gegeven voorschriften en waarschuwingen in acht, want ze 
zijn belangrijk voor uw veiligheid.

• Bewaar deze handleiding als u haar gelezen hebt samen met de instal-
latievoorschriften op een handige plaats voor latere raadpleging.

Waarschuwingssymbolen en hun betekenis

 WAARSCHUWING: Onjuist handelen kan ernstige gevaren opleveren, 
met een kans op zwaar letsel of overlijden.

 VOORZICHTIG: Onjuist handelen kan afhankelijk van de omstandig-
heden ernstige gevaren opleveren.

  

Zet de airconditioner uit en maak de stekker los of zet 
de netschakelaar UIT als er zich een abnormale situatie 
(bijv. brandlucht) voordoet.
• Als het apparaat tijdens een abnormale situatie in werking 

blijft, kan dit een storing, vuur of een elektrische schok 
veroorzaken. Raadpleeg in dit geval uw leverancier.

Als de airconditioner niet koelt of verwarmt, is het moge-
lijk dat er koelmiddel lekt. Raadpleeg in dit geval uw leve-
rancier. Verzoek de servicemonteur om meer informatie 
als het koelmiddel in de unit moet worden vervangen.
• Het in de airconditioner gebruikte koelmiddel is veilig. 

Normaal gesproken lekt het niet. Als er echter koelmiddel 
lekt en dit in contact komt met een warmtebron, zoals 
een ventilatorverwarming, kerosineverwarming of een 
kookfornuis, dan ontstaat er een schadelijk gas.

De gebruiker mag de binnenkant van de binnenunit nooit 
schoonmaken. Neem contact op met uw dealer als de 
binnenkant van de unit moet worden schoongemaakt.
• Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen kunststof onder-

delen in de unit beschadigen waardoor er water kan gaan 
lekken. Als reinigingsmiddelen in contact komen met 
elektrische onderdelen of de motor, kan er een storing de 
unit optreden, of kan er rook of brand ontstaan.

 VOORZICHTIG
Raak de luchtinlaat of de aluminium koelribben van de 
binnenunit/buitenunit niet aan.
• U kunt hierdoor gewond raken.

Gebruik geen insecticiden of brandbare sprays op de unit.
• Dit kan brand of vervorming van de unit veroorzaken.

Stel huisdieren of kamerplanten niet aan de directe 
luchtstroom bloot.
• Huisdieren of planten kunnen hierdoor verwondingen 

oplopen.

Plaats geen andere elektrische apparaten of meubels 
onder de binnen- of buitenunit.
• Er kan water uit de unit druppelen. Dit kan schade of een 

defect veroorzaken.

Zet de unit niet op een beschadigde montagestandaard.
• De unit kan vallen waardoor u gewond kunt raken.

Overige waarschuwingssymbolen in deze handleiding
 : Beslist niet doen.

 : Volg altijd de aanwijzingen op.

 : Nooit uw vingers of iets anders hier in steken.

 : Ga niet op de binnen- of buitenunit staan en zet er geen voorwerpen op.

 : Gevaar voor elektrische schokken. Pas op.

 : Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 : Schakel de spanning uit.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

■ VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1
■ WEGGOOIEN 2
■ NAAM VAN ELK ONDERDEEL 3
■ UIT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME 3
■ WERKINGSSTANDEN SELECTEREN 4
■ VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING INSTELLEN 5
■ I-SAVE-BEDIENING 6
■ ECONO COOL-BEDIENING  6
■ ON/OFF TIMER (TIMERBEDIENING) 6
■ WEEKLY TIMER-BEDIENING 7
■ REINIGEN 8
■ OPLOSSEN VAN PROBLEMEN 9
■ ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR LANGERE TIJD NIET GEBRUIKT 10
■ INSTALLATIEPLAATS EN ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN 10
■ TECHNISCHE GEGEVENS 10
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Opmerking:
Dit symbool geldt alleen voor EU-landen.
Dit symbool komt overeen met Richtlijn 2002/96/EG artikel 
10 Informatie voor gebruikers en Bijlage IV, en/of met Richt-
lijn 2006/66/EG artikel 20 Informatie voor eindgebruikers en 
Bijlage II.

 VOORZICHTIG
Ga niet op een onstabiele verhoging staan om de unit in 
werking te zetten of te reinigen.
• U kunt gewond raken als u er af valt.

Trek niet aan het netsnoer zelf.
• Als u eraan trekt, kan een deel van de draad breken waar-

door er oververhitting of vuur kan ontstaan.

Laad de batterijen niet op, haal ze niet uit elkaar en gooi ze 
niet in een vuur.
• Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken en brand of een 

explosie veroorzaken.

Zet de unit niet langer dan 4 uur aan als er sprake is 
van hoge luchtvochtigheid (RL 80% of meer) en/of bij 
geopende buitendeuren of ramen.
• Dit kan leiden tot de condensatie van water in de aircon-

ditioner en dit water kan naar beneden druppelen en het 
meubilair nat maken of beschadigen.

• Het gecondenseerde water in de airconditioner kan leiden tot 
de groei van fungi zoals schimmels.

Gebruik de unit niet voor speciale doeleinden, zoals het 
opslaan van voedsel, het fokken van dieren, het kweken 
van planten of het conserveren van precisie-apparatuur of 
kunstobjecten.
• De kwaliteit van het voedsel kan hierdoor minder worden, of 

dieren en planten kunnen hieronder lijden.

Stel verbrandingsapparaten niet aan directe luchtstroom bloot.
• Dit kan leiden tot niet volledige verbranding.

Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging 

veroorzaken.

Schakel de unit UIT en maak de stekker los of zet de net-
schakelaar UIT voordat u de unit gaat reinigen.
• De ventilator in de unit draait met hoge snelheid rond en kan 

u verwonden.

Als u de unit lange tijd niet gebruikt, maak dan de stekker 
los of zet de netschakelaar UIT.
• In de unit hoopt zich vuil op waardoor deze oververhit kan 

raken of er vuur kan ontstaan.

Vervang alle batterijen van de afstandsbediening door 
nieuwe van hetzelfde type.
• Als u nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd gebruikt, kan 

de unit oververhit raken, kunnen de batterijen gaan lekken 
of een explosie veroorzaken.

Als er batterijzuren op uw huid of kleding terechtkomen, 
was dan uw huid en kleding grondig met schoon water.
• Als er batterijzuur in uw ogen komt, was uw ogen dan gron-

dig met schoon water en neem onmiddellijk contact op met 
uw huisarts.

Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is als de unit 
tegelijkertijd met verbrandingsapparatuur wordt gebruikt.
• Onvoldoende ventilatie kan leiden tot zuurstoftekort.

Zet de netschakelaar UIT als u onweer hoort en de bliksem 
zou kunnen inslaan.
• De unit kan beschadigd raken als de bliksem inslaat.

Als de airconditioner meerdere seizoenen achterelkaar 
is gebruikt, voer dan naast de gebruikelijke reiniging ook 
inspectie en onderhoud uit.
• Vuil of stof in de unit kan een onaangename geur veroor-

zaken, leiden tot groei van fungi zoals schimmels, of het 
afvoerkanaal verstoppen waardoor er water uit de binnen-
unit kan lekken. Raadpleeg uw leverancier voor inspectie en 
onderhoud waarvoor specialistische kennis en vaardighe-
den vereist zijn.

Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.

 WAARSCHUWING
Raadpleeg uw leverancier voor de installatie van de 
airconditioner. 
• De gebruiker mag de airconditioner niet installeren omdat 

dit specialistische kennis en vaardigheden vereist. Een 
verkeerd geïnstalleerde airconditioner kan waterlekkage, 
vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner 
op wordt aangesloten.
• Als u geen aparte groep gebruikt, kan dit oververhitting of 

vuur veroorzaken.

Installeer het apparaat niet op plaatsen waar ontvlambaar 
gas zou kunnen lekken.
• Gelekt gas dat zich rond de airconditioner verzamelt, kan 

een explosie veroorzaken.

Aard de airconditioner.
• Sluit de aardkabel niet aan op een gasleiding, waterleiding, 

bliksemafl eider of aardkabel van de telefoon. Onjuist aangeslo-
ten aardkabels kunnen een elektrische schok veroorzaken.

 VOORZICHTIG
Afhankelijk van de installatieplaats van de airconditioner 
(zoals ruimtes met een hoge luchtvochtigheid) installeert u 
een aardlekschakelaar.
• Het ontbreken van een aardlekschakelaar kan leiden tot een 

elektrische schok.

Zorg ervoor dat het afvoerwater op de juiste manier wordt 
afgevoerd.
• Als het afvoerkanaal niet goed is geïnstalleerd, kan er water 

uit de binnen-/buitenunit druppelen waardoor het meubilair 
nat of beschadigd kan worden.

In geval van abnormale situaties
 Zet de airconditioner onmiddellijk uit en raadpleeg uw leverancier.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Bedien geen schakelaars met natte handen.
• Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Reinig de airconditioner niet met water of zet geen object 
dat water bevat, zoals een bloemenvaas, op de aircondi-
tioner.
• Dit kan vuur of een elektrische schok veroorzaken.

Stap niet op de buitenunit of zet geen object op de buiten-
unit.
• U kunt gewond raken als u of het object valt.

WEGGOOIEN

Voor het installeren

Fig. 1

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste 
kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden 
hergebruikt. Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onder-
delen, batterijen en accu’s op het einde van de gebruiksduur gescheiden van 
het huishoudelijk afval moeten worden ingezameld. 
Wanneer er onder het symbool (Fig. 1) een chemisch symbool staat gedrukt, 
betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentra-
tie bevat. Dit wordt als volgt aangeduid: 
Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%) 
In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten, batterijen 
en accu’s afzonderlijk ingezameld. 
Breng deze apparatuur, batterijen en accu’s dan naar het gemeentelijke 
afvalin-zamelingspunt. 
Help ons mee het milieu te beschermen!

 BELANGRIJK
Vuile fi lters veroorzaken condensatie van water in de airconditioner en 
dit kan leiden tot de groei van fungi zoals schimmels. Het wordt aange-
raden om de luchtfi lters elke 2 weken te reinigen.

Voordat u het apparaat inschakelt, zorg ervoor dat de horizontale 
schoepen in de gesloten stand staan. Als u het apparaat inschakelt 
terwijl de horizontale schoepen in de open stand staan, kunnen zij 
mogelijk niet terug naar de correcte stand.
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● BEDIENINGSINSTRUCTIES ●

•  Controleer of de batterijen in de juiste richting zijn ingebracht.
•  Gebruik geen mangaanbatterijen en lekkende batterijen. Hierdoor kan de 

afstandsbediening defect raken.
•  Gebruik geen oplaadbare batterijen.
•  Vervang alle batterijen door nieuwe van hetzelfde type.
• De levensduur van de batterijen is ongeveer 1 jaar. De levensduur van 

batterijen die lange tijd niet worden gebruikt, is korter.
• Druk voorzichtig op RESET met een dun puntig voorwerp.
 Indien u niet op de RESET-toets drukt, werkt de afstandsbediening mo-

gelijk niet juist.

Voor ingebruikname: Steek de stekker in het stopcontact en/of schakel de netschakelaar in.

• Druk voorzichtig op CLOCK met een dun puntig 
voorwerp.

Bedieningsin-
dicator

Ontvanger van 
afstandsbedienings-
signaal

Noodbedienings-
schakelaar  Blz. 4 

Luchtinlaat (achter- en zijkant)

Leidingen

Luchtuitlaat

Afvoerslang

Afvoeruitlaat

Horizontale schoep

Luchtuitlaat

Luchtfi lter
(Niño-platinumfi lter) 

Luchtinlaat

Warmtewisselaar

Voorpaneel

Buitenunit

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen De huidige tijd instellen

NAAM VAN ELK ONDERDEEL

UIT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR INGEBRUIKNAME

1.  Druk op CLOCK

4.  Druk opnieuw op 
CLOCK

2.  Druk op de toets TIME of de toet-
sen TIMER om de tijd in te stellen.
Druk de knoppen één keer in om 
de tijd met 1 minuut te laten toe-/
afnemen (10 minuten wanneer 
langer ingedrukt)

Binnenunit Afstandsbediening

De buitenunits kunnen uiterlijk verschillen.

1.  De voorklep 
verwijderen

2.  Alkaline-bat-
terijen (AAA) 
plaatsen

3.  De voorklep installeren

4.  Druk op RESET

Houder voor afstandsbediening

Signaalzender
Signaalafstand: 
Ongeveer 6 m
De binnenunit gaat 
piepen als hij een signaal 
ontvangt.

Bedieningsdisplay

• Installeer de houder voor de 
afstandsbediening op een 
plaats waar de binnenunit het 
signaal kan ontvangen.

• Plaats de afstandsbediening in 
de houder wanneer deze niet 
wordt gebruikt.

Gebruik uitsluitend de afstandsbe-
diening die bij het apparaat wordt 
meegeleverd. 
Gebruik geen andere afstandsbe-
dieningen.

Toets ON/OFF 
(in- en uitschakelen)

Temperatuurtoetsen
 Blz. 4 

Functiekeuze-
toets  Blz. 4 

Toets ECONO COOL 
(Koelspaartoets) 
 Blz. 6 

Schoepenregel-
toets  Blz. 5 

Insteltoets CLOCK (klok)  Blz. 3 

RESET-toets  Blz. 3 

Klep
Schuif de klep omlaag 
om de afstandsbediening 
te openen. Schuif deze 
nog verder omlaag om 
de insteltoetsen van de 
weektimer te gebruiken.

i-save-toets 
 Blz. 6 

Ventilatorsnel-
heidstoets 
 Blz. 5 

Insteltoetsen TIME, 
TIMER (tijd, timer) 
 Blz. 3, 6 
  Meer tijd
  Minder tijd

Insteltoetsen 
WEEKLY TIMER 
(weektimer) 
 Blz. 7 

De huidige tijd instellen
3.  Druk op de toets 

DAY om de dag in te 
stellen

Luchtreinigingsfi lter
 (elektrostatisch, 
anti-allergeen 
enzymfi lter, optioneel)
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 Stand AUTO (Automatisch omschakelen)
De airconditioner registreert de kamertemperatuur en de ingestelde tempera-
tuur en selecteert aan de hand daarvan de werkingsstand. In de stand AUTO 
wijzigt de airconditioner de stand (COOL↔HEAT) wanneer de kamertempe-
ratuur langer dan 15 minuten 2°C afwijkt van de ingestelde temperatuur.

Opmerking:
De stand AUTO wordt niet aangeraden wanneer de binnenunit is aange-
sloten aan een buitenunit van type MXZ. Als er meerdere binnenunits te-
gelijkertijd worden gebruikt, is het mogelijk dat de unit niet kan schakelen 
tussen de standen COOL en HEAT. In dit geval wordt de binnenunit in de 
stand-bystand gezet (zie de tabel Bedieningsindicator).

 Stand COOL
Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de koele lucht. 

Opmerking:
Gebruik de stand COOL niet als de buitentemperatuur zeer laag is (min-
der dan -10°C). Er kan gecondenseerd water uit de airconditioner drup-
pelen en meubilair, enz. nat maken of beschadigen.

 Stand DRY
Ontvochtig uw kamer. De kamer wordt enigszins gekoeld. 
In de stand DRY kan de temperatuur niet worden ingesteld.

 Stand HEAT
Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de warme lucht.

 Stand FAN
Laat de lucht in uw kamer circuleren.

Noodbediening
Als de afstandsbediening niet kan worden gebruikt...
U kunt de noodbediening activeren door de noodbedieningsschakelaar 
(E.O.SW) op de binnenunit in te drukken.

Als u de noodbedieningsschakelaar (E.O.SW) indrukt, wijzi-
gen de werkingsstanden in de volgende volgorde:

1 Druk op  om de airconditioner in werking te zet-
ten.

2 Druk op  om de werkingsstand te selecteren. 
Als u de knop indrukt, wijzigt de stand in de volgende 
volgorde:

3 Druk op  of  om de temperatuur in te stellen.
De temperatuur stijgt of daalt met 1°C als u de knop indrukt.

 Druk op  om de unit uit te zetten.

Automatische herstartfunctie
Indien zich een stroomstoring voordoet of de netspanning uitgeschakeld wordt 
terwijl het apparaat in werking is, dan zorgt de automatische herstartfunctie er-
voor dat vanzelf weer gestart wordt in de stand die met de afstandsbediening 
was ingesteld vlak voordat de stroom werd onderbroken. Wanneer de timer is 
ingesteld, wordt de timer-instelling geannuleerd en start de airconditioner op 
het moment dat de voeding wordt ingeschakeld.

Neem contact op met een onderhoudsmonteur als u deze functie niet wilt 
gebruiken, aangezien de instellingen van de airconditioner dan gewijzigd 
moeten worden.

WERKINGSSTANDEN SELECTEREN

 (AUTO) (COOL) (DRY) (HEAT) (FAN)

Bedieningsindicator
De bedieningsindicator geeft de werkingssituatie van de airconditioner weer.

Aanduiding Werkingssituatie Kamertemperatuur

De airconditioner moet de inge-
stelde temperatuur bereiken

Wijkt ongeveer 2°C of 
meer van de ingestelde 
temperatuur af

De kamertemperatuur benadert de 
ingestelde temperatuur

Wijkt ongeveer 1 tot 
2°C van de ingestelde 
temperatuur af

Stand-bystand (alleen tijdens 
inschakelen multisysteemfunctie) —

 Licht op  Knippert  Licht niet op

Opmerking:
• De eerste 30 minuten na inwerkingtreding worden als test 

gebruikt. De temperatuurregeling werkt dan niet en de 
ventilatorsnelheid is ingesteld op High.

• In de werkingsstand voor noodverwarming stijgt de ven-
tilatorsnelheid gelijkmatig om de warme lucht naar buiten 
te blazen.

• In d werkingsstand voor noodkoeling worden de horizon-
tale schoepen in ongeveer een minuut in de originele 
stand teruggezet, waarna de werking begint.

Bedieningsindicator

Ingestelde temperatuur: 24°C
Ventilatorsnelheid: Medium
Horizontale schoep: Auto

Emergency COOL (noodkoeling)

Emergency HEAT (noodverwarming)

Stop

Opmerking:
Multisysteemfunctie
Met een buitenunit kunnen twee of meer binnenunits worden bediend. Als er 
meerdere binnenunits tegelijkertijd werken, dan kunnen de koel/ventilator- en 
verwarmfuncties niet tegelijkertijd gebruikt worden. Wanneer COOL/FAN is ge-
selecteerd op een unit en HEAT op een andere of vice versa, dan gaat de als 
laatst geselecteerde unit in de stand-bystand.
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● BEDIENINGSINSTRUCTIES ●BEDIENINGSINSTRUCTIES 

VENTILATORSNELHEID EN LUCHT-
STROOMRICHTING INSTELLEN

Druk op  om de ventilatorsnelheid te selecteren. 
Als u de knop indrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de 
volgende volgorde:

• Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte piep-
tonen te horen.

• Gebruik een hogere ventilatorsnelheid om de ruimte sneller te koelen 
of verwarmen. U wordt aangeraden de ventilatorsnelheid te verminde-
ren als de ruimte koel/warm is.

• Gebruik een lagere ventilatorsnelheid voor stil gebruik.

Opmerking:
Multisysteemfunctie
Als verscheidene binnenunits tegelijkertijd ruimtes verwarmen, is het mogelijk 
dat de luchtstroomtemperatuur laag is. Wij raden u in dit geval aan de ventila-
torsnelheid op AUTO in te stellen.

Druk op  om de luchtstroomrichting te selecteren. 
Als u de knop indrukt, wijzigt de luchtstroomrichting in 
de volgende volgorde:

• Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte piep-
tonen te horen.

• Gebruik altijd de afstandsbediening wanneer u de luchtstroomrichting 
wilt veranderen. Als u de stand van de horizontale schoepen met uw 
handen verandert, kunnen er storingen in de schoepen gaan optre-
den.

• Als de netschakelaar ingeschakeld is, worden de horizontale schoe-
pen in ongeveer een minuut in de originele stand teruggezet, waarna 
de werking begint. Ditzelfde gebeurt ook in de werkingsstand voor 
noodkoeling.

• Als de horizontal schoepen zich in een abnormale stand bevinden, 
raadpleeg dan  pagina 9 .

  (AUTO) (Stil) (Laag) (Medium) (Hoog) (Superhoog)

 (AUTO) (1)  (2) (3) (4) (5) (SWING)

Luchtstroomrichting

 (AUTO) .........De schoep wordt ingesteld op de meest efficiënte luchtstroom-
richting. COOL/DRY/FAN: horizontale stand. HEAT: stand (4).

 (Manual) .......Selecteer de bovenste stand voor COOL/DRY en de onderste 
stand voor HEAT voor een efficiënt gebruik van de aircondi-
tioner. Als de onderste stand tijdens COOL/DRY wordt gese-
lecteerd, verplaatst de schoep zich na een half uur tot een uur 
automatisch naar de horizontale stand om te voorkomen dat 
er condens gaat druppelen. 

 (Swing) .........De schoep beweegt met tussenpozen omhoog en omlaag.  

■ De horizontale luchtstroomrichting wijzigen.
 Verplaats de verticale schoep handmatig voordat u de unit start.

Opmerking:
Als u de verticale schoepen aanpast, zorg er dan dat u de horizontale schoepen 
in de originele stand terugzet.
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ECONO COOL-BEDIENING 

Druk in de stand COOL op   blz. 4  om de ECO-
NO COOL-bediening te starten.
Afhankelijk van de temperatuur van de luchtstroom wordt de verticale 
zwenkfunctie van de airconditioner verscheidene keren achter elkaar 
uitgevoerd.

Druk opnieuw op  om de ECONO COOL-bedie-
ning te stoppen. 
• De ECONO COOL-bediening wordt geannuleerd wanneer een van de 

toetsen VANE wordt ingedrukt.

Wat is de functie “ECONO COOL (koelspaarfunctie)”?
Een zwenkende (van richting wisselende) luchtstroom voelt koeler aan dan 
een constante luchtstroom. Zo kan de temperatuur dus automatisch 2°C hoger 
ingesteld worden, terwijl toch dezelfde koelende werking en hetzelfde comfort 
bereikt worden. Dit resulteert in besparing van energie.

1 Druk terwijl de unit werkt op  of  om de timer 
in te stellen. 

 (ON timer) :  De airconditioner wordt op de 
ingestelde tijd ingeschakeld (ON).

 (OFF timer) : De airconditioner wordt op de in-
gestelde tijd uitgeschakeld (OFF).

*  of  knippert.
* Controleer of de huidige datum en tijd goed zijn ingesteld.  Blz. 3 

2 Druk op  (Meer tijd) en  (Minder tijd) om de 
tijd van de timer in te stellen. 
Als u op de knop drukt, neemt de ingestelde tijd met 10 minuten toe of af.
• Stel de timer in terwijl  of  knippert.

3 Druk opnieuw op  of  om de timer te stoppen.

Opmerking:
• De ON- en OFF-timers kunnen gezamenlijk worden ingesteld. Het teken  

toont de volgorde waarin de timers werken.
• Raadpleeg  blz. 4  “Automatische herstartfunctie” als er een stroomstoring 

optreedt en de ON/OFF-timer is ingesteld.

ON/OFF TIMER 
(TIMERBEDIENING)

I-SAVE-BEDIENING

1 Druk terwijl het apparaat zich in de stand COOL, 

ECONO COOL of HEAT bevindt op  om de stand 
i-save te selecteren.

2 Stel de temperatuur, de ventilatorsnelheid en de lucht-
stroomrichting in.
• Door op  te drukken wordt de eerstvolgende keer dat u de aircon-

ditioner gebruikt, dezelfde instelling geselecteerd.

• U kunt twee instellingen opslaan. (Een voor COOL/ECONO COOL, 
een voor HEAT)

• Selecteer de juiste temperatuur, ventilatorsnelheid en luchtstroomrich-
ting voor uw ruimte.

• Normaal gesproken is de minimum temperatuurinstelling in de stand 
HEAT 16°C. Tijdens de i-save-bediening is de minimum temperatuur-
instelling echter 10°C. 

Druk opnieuw op  om de i-save-bediening te an-
nuleren.
• De i-save-bediening wordt ook geannuleerd wanneer de toets MODE  

wordt ingedrukt.

i-save-bediening 
Met een vereenvoudigde terugzetfunctie kunt u door een keer op de -toets 
te drukken de voorkeursinstelling (vooraf ingesteld) oproepen. Druk de toets 
opnieuw in en u gaat meteen terug naar de vorige instelling.

Gebruiksvoorbeeld:
1. Lage-energiestand

Stel de temperatuur 2°C tot 3°C warmer in de stand COOL en kouder in de 
stand HEAT.
Deze instelling is geschikt voor een ongebruikte ruimte en als u slaapt.

2. Veelgebruikte instellingen opslaan
Sla uw voorkeursinstelling voor COOL/ECONO COOL en HEAT op. Zo kunt 
u uw voorkeursinstelling met een enkele druk op de knop selecteren.

Opmerking:
Als u het multisysteem MXZ-8A140 gebruikt, kunt u de temperatuur niet op 
10°C instellen. Zelfs als de temperatuur op 10°C is ingesteld, functioneert de 
airconditioner op 16°C.
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● BEDIENINGSINSTRUCTIES ●

WEEKLY TIMER-BEDIENING

• U kunt maximaal 4 ON- of OFF-timers instellen voor een specifi eke dag van de week.
• U kunt maximaal 28 ON- of OFF-timers instellen voor een week.

De weektimer instellen
* Controleer of de huidige datum en tijd goed zijn ingesteld.

1 Druk op  om de instellingsstand van de weektimer 
te openen.

2 Druk op  en  om een dag (of dagen) en num-
mer voor de instelling te selecteren.

Bijvoorbeeld:  [ON], [6:00] 
en [24°C] zijn 
geselecteerd.

Druk op  
om de ON/OFF-timer te 
selecteren.

Druk op  om timer-
instellingen te wissen.

Druk op 

om de tijd in te 
stellen.

Druk op 

om de temperatuur 
in te stellen.

Druk op  en  om de timer in te stellen voor 
andere dagen en/of nummers.

4 Druk op  om de instelling van de weektimer te voltooien 
en over te brengen.

Opmerking:
• Druk op   om de instellingen van de weektimer over te brengen naar de 

binnenunit. Houd de afstandsbediening 3 seconden op de binnenunit gericht.
• U hoeft  niet voor elke instelling in te drukken als u de timer voor 

meerdere dagen van de week of meerdere nummers instelt. Druk op  
eenmaal na het voltooien van alle instellingen. Alle instellingen van de week-
timer worden opgeslagen.

• Druk op  om de instellingsstand van de weektimer te openen en houd 
 5 seconden ingedrukt om alle instellingen van de weektimer op te 

wissen. Houd de afstandsbediening op de binnenunit gericht.

5 Druk op  om de weektimer in te schakelen (ON). 
(  gaat branden.)

* Wanneer de weektimer is ingeschakeld, gaat de dag waarvoor de 
timerinstellingen zijn voltooid, branden.

Druk nogmaals op  om de weektimer uit te schake-
len (OFF). (  gaat uit.)

Opmerking:
De opgeslagen instellingen worden niet gewist wanneer de weektimer wordt 
uitgeschakeld.

De instelling van weektimer controleren

1 Druk op  om de instellingsstand van de weektimer te openen.
*  knippert.

2 Druk op  of  om de instellingen van een spe-
cifi eke dag of een specifi ek nummer weer te geven.

Druk op  om de instellingsstand van de weekti-
mer te sluiten.

Opmerking:
Wanneer alle dagen van de week zijn geselecteerd voor het weergeven van de in-
stellingen en er een afwijkende instelling is, wordt  weergegeven.

* Houd de toets ingedrukt om de tijd snel te laten veranderen.

*  houdt op met 
knipperen en de hui-
dige tijd wordt weerge-
geven.

*  knippert.

Opmerking:
De eenvoudige ON/OFF-timerinstelling is beschikbaar wanneer de weektimer is 
ingeschakeld. In dit voorbeeld heeft de ON/OFF-timer een hogere prioriteit dan 
de weektimer. De weektimer zal weer in werking treden wanneer de eenvou-
dige ON/OFF-timer is voltooid.

Wanneer u op  drukt, selecteert u 
de dag van de week die wordt ingesteld.

Wanneer u op  
drukt, selecteert u het 
nummer van de instelling.

Bijvoorbeeld:  [Mon, Tue, ...Sun] 
en [1] zijn 
geselecteerd.

* U kunt alle dagen selecteren.

Voorbeeld:  op werkdagen is de unit ingesteld op 24°C vanaf de tijd dat u wakker wordt tot de tijd dat 
u het huis verlaat en op 27°C vanaf het moment dat u thuis komt totdat u naar bed gaat. 
In het weekeinde is de unit ingesteld op 27°C vanaf de tijd dat u wakker 
wordt na het uitslapen tot de tijd dat u weer vroeg naar bed gaat.
Instelling1

Instelling1

Instelling2 Instelling3 Instelling4

Instelling2

3
Druk op  ,  en  om ON/OFF, tijd en temperatuur in te stellen.

ON OFF ON OFF

ON OFF

6:00 8:30 17:30 22:00

 8:00 21:00

24°C 27°C

Mon 
 

Fri

~

Sat 
 

Sun

~ 27°C
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Instructies:

 

REINIGEN

• Schakel de stroomvoorziening of de netschakelaar uit voordat u begint met 
reinigen.

• Raak de metalen onderdelen niet met uw handen aan.
• Gebruik geen benzine, verdunner, schuurpoeder of insecticide.

• Gebruik alleen verdunde, milde reinigingsmiddelen.
• Stel onderdelen om deze te drogen, niet aan direct zonlicht, hitte of vlam-

men bloot.
• Gebruik geen water dat warmer is dan 50°C.

Luchtfi lter (Niño-platinumfi lter)
•  Elke twee weken reinigen 
• Verwijder vuil met een stofzuiger of spoel het af met water.
• Laat het fi lter na het spoelen goed drogen in de schaduw.

Voorpaneel

1. Til het voorpaneel op totdat u een “klik” hoort.
2. Sluit het voorpaneel goed en druk op de met 

pijlen aangegeven plaatsen.
3. Maak het voorpaneel schoon zonder het voorpa-

neel van de unit te verwijderen.
• Veeg met een zachte droge doek schoon. Geschikte droge doeken die in 

de handel verkrijgbaar zijn, zijn van het type MSZ-EF**VEB.
• Gebruik een geschikte ZACHTE DROGE DOEK. Onderdeelnummer 

 MAC-1001CL-E 
• Dompel het voorpaneel niet onder in water.

 Belangrijk
• Reinig de fi lters regelmatig voor de beste prestaties en voor 

energiebesparing.
• Vuile fi lters veroorzaken condensatie van water in de air-

conditioner en dit kan leiden tot de groei van fungi zoals 
schimmels. Het wordt aangeraden om de luchtfi lters elke 2 
weken te reinigen.

 Belangrijk
• Het oppervlak van de binnenunit kan eenvoudig bekrast ra-

ken. Schuur daarom nooit met iets hard over, of sla daarom 
nooit met iets hard op de unit. Ga tijdens het monteren of 
demonteren van het voorpaneel ook voorzichtig te werk om 
te voorkomen dat de unit bekrast raakt.

• Gebruik geen schuurmiddel om te voorkomen dat het opper-
vlak van de binnenunit bekrast raakt.

• Vingerafdrukken zijn eenvoudig waar te nemen op het op-
pervlak van de binnenunit. Als u vingerafdrukken ziet, veeg 
deze er dan met een zachte droge doek af.

• Als u een in de handel verkrijgbare met chemicaliën geïm-
pregneerde doek gebruikt, volg dan de instructies op de ver-
pakking van de doek.

• Laat het voorpaneel niet langdurig open.

Luchtreinigingsfilter (elektrostatisch, 
anti-allergeen enzymfi lter, optioneel)
Elke 3 maanden:
• Verwijder vuil met een stofzuiger.

Wanneer u het vuil niet met een stofzuiger kunt verwijderen:
• Dompel het fi lter en het frame in lauw water 

voordat u het afspoelt.
• Laat het fi lter na het spoelen goed drogen in de 

schaduw. Installeer alle lipjes van het luchtfi lter.

Elk jaar:
• Vervang het luchtreinigingsfi lter door een 

nieuw fi lter voor de beste prestaties.
• Onderdeelnummer  MAC-2320FT 

Trekken om van het luchtfi lter 
te verwijderen

Wat is een “Niño-platinumfi lter”?
Niño-platinum is een keramisch deeltje met een platina nanodeeltje er 
in. De deeltjes zijn opgenomen in het fi ltermateriaal en geven het fi lter 
semipermanente antibacteriële en deodoriserende eigenschappen. 
Niño-platinum overtreft de prestaties van catechine (een biofl avonoïde 
die voorkomt in groene thee). Het Niño-platinumfi lter gebruikt deze stof 
niet alleen om de luchtkwaliteit te verbeteren maar ook om bacteriën en 
virussen tegen te gaan. Dit luchtfi lter heeft een semipermanent effect, 
zelfs nadat het met water is gespoeld.
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● BEDIENINGSINSTRUCTIES ●

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Indien u deze punten heeft gecontroleerd maar de airconditioner nog 
niet juist functioneert, gebruik de airconditioner dan niet meer en 
raadpleeg uw leverancier.

Symptoom Uitleg en controlepunten
Binnenunit
De unit kan niet worden 
bediend.

• Is de netschakelaar aangezet?
• Is de stekker in het stopcontact gestoken?
• Is de ON-timer ingesteld?  Blz. 6 

De horizontale schoep be-
weegt niet.

• Zijn de horizontale en verticale schoep op 
de juiste manier geïnstalleerd?

• Is de ventilatorafscherming vervormd?
• Als de netschakelaar ingeschakeld is, worden de 

horizontale schoepen in ongeveer een minuut in de 
originele stand teruggezet. Nadat het terugzetten 
voltooid is, wordt de normale werkingsstand van 
de horizontale schoepen hervat. Ditzelfde gebeurt 
ook in de werkingsstand voor noodkoeling.

Na het opnieuw inschakelen werkt 
de unit ongeveer 3 minuten niet.

• Dit gebeurt op aangeven van de microproces-
sor ter bescherming van de unit. Wacht even.

Er komt damp uit de luchtuit-
laat van de binnenunit.

• De koele lucht uit de unit zorgt ervoor dat 
vocht in de lucht binnen de ruimte snel 
afkoelt en in dampvorm overgaat.

De zwenkfunctie van de HO-
RIZONTALE SCHOEP stopt 
even en start daarna weer.

• Hierdoor gaat de zwenkfunctie van de 
HORIZONTALE SCHOEP weer normaal 
werken.

Als SWING wordt geselecteerd 
in de stand COOL/DRY/FAN, 
beweegt de onderste horizontale 
schoep niet.

• Het is normaal dat de onderste horizontale 
schoep niet beweegt als SWING wordt ge-
selecteerd in de stand COOL/DRY/FAN.

Tijdens de werking verandert 
de luchtstroomrichting.
De richting van de horizon-
tale schoep kan niet worden 
aangepast met de afstands-
bediening.

• Als de unit in de stand COOL of DRY werkt en dat 
0,5 tot 1 uur lang doet met de lucht naar beneden 
gericht, dan wordt de luchtstroomrichting automatisch 
in de horizontale positie gezet om te voorkomen dat 
water condenseert en naar beneden drupt.

• Indien tijdens verwarmen de temperatuur van 
de luchtstroom te laag is of het apparaat aan 
het ontdooien is, dan wordt de horizontale 
schoep automatisch in horizontale positie gezet.

In de bedrijfsstand verwarmen 
wordt de werking ongeveer 
10 minuten lang gestopt.

• De buitenunit wordt ontdooid.
 Dit is in 10 minuten voltooid; wacht daarom 

even. (Wanneer de buitentemperatuur te laag is 
en de vochtigheid te hoog, wordt ijs gevormd.)

De unit start automatisch 
wanneer de netspanning 
wordt ingeschakeld, zonder 
een signaal te ontvangen van 
de afstandsbediening.

• Deze modellen zijn uitgerust met een func-
tie voor automatisch opnieuw starten. Wan-
neer de netspanning uitgeschakeld wordt 
zonder de unit met de afstandsbediening 
uit te zetten en vervolgens de netspanning 
weer wordt ingeschakeld, dan start de unit 
automatisch opnieuw in de stand die met 
de afstandsbediening was ingesteld toen 
de stroomtoevoer werd onderbroken. 
Raadpleeg “Automatische herstartfunctie” 
 Blz. 4 .

De twee horizontale schoe-
pen raken elkaar aan. De ho-
rizontale schoepen bevinden 
zich in een abnormale stand. 
De horizontale schoepen 
keren niet terug naar de juiste 
“gesloten stand”.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Schakel de netschakelaar uit en weer in. 

Controleer of de horizontale schoepen in 
de juiste “gesloten stand” worden gezet.

• Start en stop de werkingsstand voor noodkoe-
ling en controleer of de horizontale schoepen in 
de juiste “gesloten stand” worden gezet.

Als de kamertemperatuur in de 
stand COOL/DRY de ingestelde 
kamertemperatuur bijna bereikt, 
dan stopt de buitenunit waarna de 
binnenunit op lange snelheid werkt.

• Als de kamertemperatuur afwijkt van 
de ingestelde temperatuur, dan gaat de 
binnenventilator draaien volgens de instel-
lingen van de afstandsbediening.

Multisysteemfunctie
De binnenunit die niet in werking is, 
wordt warm en er is een geluid dat lijkt 
op stromend water, in de unit te horen.

• Door een binnenunit die niet in werking is, 
blijft toch een kleine hoeveelheid koelmid-
del stromen.

Als de stand verwarmen 
wordt geselecteerd, zal de 
unit niet direct met verwar-
men beginnen.

• Als het verwarmen wordt gestart tijdens het 
ontdooien van van de buitenunit, dan duurt 
het enkele minuten (max. 10 minuten) voor-
dat er warme lucht uit de unit wordt geblazen.

Buitenunit
De ventilator van de buitenunit 
draait niet, ook al is de compressor 
in werking. Als de ventilator begint 
te draaien, stopt hij snel weer.

• Als de buitentemperatuur tijdens het 
koelen erg laag is, werkt de ventilator met 
tussenpozen om voldoende koelwerking te 
verkrijgen.

De buitenunit lekt water. • Tijdens COOL en DRY worden leidingen 
en hun koppelingen afgekoeld, waardoor 
op hun buitenkant condens kan ontstaan.

• Tijdens verwarmen kan condenswater op de warm-
tewisselaar ontstaan en naar beneden druppen.

• Tijdens verwarmen zorgt de ontdooifunctie 
ervoor dat ijs op de buitenunit smelt en als 
water naar beneden drupt.

Er komt witte rook uit de 
buitenunit.

• Tijdens verwarmen ontstaat door het 
ontdooien stoom, die op witte rook lijkt.

Symptoom Uitleg en controlepunten
Afstandsbediening
Het display van de afstands-
bediening is niet zichtbaar 
of is vaag. De binnenunit 
reageert niet op het signaal 
van de afstandsbediening.

• Zijn de batterijen leeg?  Blz. 3 
• Zijn de polen (+, -) van de batterijen verwis-

seld?  Blz. 3 
• Wordt er op toetsen van de afstandsbediening 

van andere elektrische apparaten gedrukt?

Koelt of verwarmt niet
De airconditioner koelt of 
verwarmt niet voldoende.

• Is de juiste temperatuur ingesteld?  Blz. 4 
• Is de juiste ventilatorsnelheid ingesteld? 

Verhoog de ventilatorsnelheid.  Blz. 5 
• Zijn de fi lters schoon?  Blz. 8 
• Is de ventilator of de warmtewisselaar van 

de binnenunit schoon?  Blz. 8 
• Wordt de luchtinlaat of -uitlaat van de bin-

nen- of buitenunit geblokkeerd?
• Staat er een raam of deur open?

De ruimte wordt niet vol-
doende gekoeld.

• Als u in een ruimte een ventilator of 
gasfornuis gebruikt, wordt het koelsysteem 
zwaarder belast. Hierdoor kan het koelend 
vermogen mogelijk onvoldoende zijn.

• Als de buitentemperatuur erg hoog is, kan het 
koelend vermogen mogelijk niet voldoende zijn.

De ruimte wordt niet vol-
doende verwarmd.

• Als de buitentemperatuur erg laag is, kan de ver-
warmingscapaciteit mogelijk niet voldoende zijn.

In de bedrijfsstand verwarmen 
wordt de lucht niet snel uitgeblazen.

• Wacht even totdat de airconditioner gereed 
is om warme lucht uit te blazen.

Luchtstroom
De lucht uit de binnenunit 
ruikt vreemd.

• Zijn de fi lters schoon?  Blz. 8 
• Is de ventilator of de warmtewisselaar van 

de binnenunit schoon?  Blz. 8 
• De airconditioner kan geuren opnemen van 

muren, vloerkleden, meubilair, kleding e.d. 
en deze samen met de lucht uitblazen.

Geluid
Een krakend geluid is te 
horen.

• Dit geluid ontstaat doordat onderdelen 
zoals het voorpaneel uitzetten en krimpen 
vanwege temperatuursveranderingen.

U hoort een "borrelend" 
geluid.

• Dit geluid hoort u wanneer bij het inscha-
kelen van afzuiging of ventilator buitenlucht 
wordt aangezogen via de afvoerslang, 
waardoor water dat zich in de afvoerslang 
bevindt naar buiten spuit.

 U hoort dit geluid ook wanneer buitenlucht in de 
afvoerslang wordt geblazen door sterke wind.

De binnenunit maakt mecha-
nische geluiden.

• Dit geluid ontstaat wanneer de ventilator of 
de compressor wordt in- of uitgeschakeld.

Het stromen van water is te 
horen.

• Dit geluid ontstaat wanneer er koelmiddel of ge-
condenseerd water in de airconditioner stroomt.

Soms is een sissend geluid 
te horen.

• Dit geluid ontstaat wanneer de stroming van het 
koelmiddel door de airconditioner verandert.

Timer
De weektimer werkt niet 
volgens de instellingen.

• Is de ON/OFF-timer ingesteld?  Blz. 6 
• Breng de instellingsgegevens van de weekti-

mer nogmaals over naar de binnenunit. Wan-
neer de gegevens goed zijn ontvangen, zendt 
de binnenunit een lange pieptoon uit. Als de 
gegevens niet worden ontvangen, hoort u 3 
korte pieptonen. Zorg dat de gegevens goed 
worden ontvangen.  Blz. 7 

• In geval van een stroomonderbreking 
waarbij de netspanning wordt uitgescha-
keld, geeft de klok van de binnenunit niet 
meer de juiste tijd aan. De weektimer zou 
hierdoor mogelijk niet goed kunnen werken.
Zorg dat de afstandsbediening zich op 
een plaats bevindt waar de binnenunit het 
signaal kan ontvangen.  Blz. 3 

De unit start/stopt zonder 
aanleiding.

• Is de weektimer ingesteld?  Blz. 7 

Zet in de volgende gevallen de airconditioner uit en raadpleeg uw leverancier.
• Wanneer water uit de binnenunit lekt of druppelt.
• Wanneer de bovenste bedieningsindicator knippert.
• Wanneer de netschakelaar vaak uit gaat.
• De signalen van de afstandsbediening worden mogelijk niet goed ontvangen 

in een ruimte waar TL-verlichting (bijv. van het invertertype) wordt gebruikt.
• De werking van de airconditioner stoort de radio- en tv-ontvangst. Voor het 

betreffende apparaat kan een antenneversterker nodig zijn.
• Wanneer er een abnormaal geluid te horen is.
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Installatieplaats
Vermijd installatie van de airconditioner op de volgende plaatsen.
• Op plaatsen met veel machineolie.
• In zoute gebieden, bijvoorbeeld aan de kust.
• In de buurt van sulfi degas, bijvoorbeeld bij hete bronnen.
• Waar olie rondspat of veel vettige rook is.
• Waar hoogfrequente of draadloze apparatuur aanwezig is.
• Waar de lucht uit de luchtuitlaat van de buitenunit wordt geblokkeerd.
• Waar het geluid of de lucht die door de buitenunit wordt geproduceerd 

storend is voor buren.

Elektrische voorzieningen
• Zorg voor een aparte groep waar alleen de airconditioner op aangesloten 

is.
• Let erop dat de netschakelaar voldoende capaciteit heeft.

Neem contact op met uw leverancier indien u nog vragen hebt.

INSTALLATIEPLAATS EN ELEK-
TRISCHE VOORZIENINGEN

TECHNISCHE GEGEVENS

1 Stel de hoogste temperatuur in in de handmatige stand 
COOL en laat de unit ongeveer 3 tot 4 uur draaien.  Blz. 4 
• Hierdoor wordt de binnenkant van de unit droog.
• Als er vocht in de airconditioner zit, kan dit leiden tot groei van fungi, 

zoals schimmels.

2 Druk op  om de werking te stoppen.

3 Zet de netschakelaar uit en/of trek de netsnoerstekker 
uit het stopcontact.

4 Verwijder alle batterijen uit de afstandsbediening.

Wanneer de airconditioner opnieuw 
wordt gebruikt:

1 Reinig het luchtfi lter.  Blz. 8 

2 Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- 
en buitenunits niet worden geblokkeerd.

3 Controleer of de aardedraad juist is aangesloten.

4 Raadpleeg “UIT TE VOEREN HANDELINGEN VOOR 
INGEBRUIKNAME” en volg de instructies.  Blz. 3 

ALS U DE AIRCONDITIONER VOOR 
LANGERE TĲ D NIET GEBRUIKT

Binnen
Buiten

MUZ-EF25/35/42/50VE MUZ-EF25/35VEH

Koelen
Bovengrens 32°C DB

23°C WB
46°C DB

—
46°C DB

—

Ondergrens 21°C DB
15°C WB

-10°C DB
—

-10°C DB
—

Verwar-
men

Bovengrens 27°C DB
—

24°C DB
18°C WB

24°C DB
18°C WB

Ondergrens 20°C DB
—

-15°C DB
-16°C WB

-20°C DB
-21°C WB

Opmerking:
1. Temperatuurwaarden
 Koelen — Binnen: 27°C DB, 19°C WB
  Buiten: 35°C DB
 Verwarmen — Binnen: 20°C DB
  Buiten: 7°C DB, 6°C WB
2. Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS 

C9612 en ISO 5151(T1).
3. Voor de EF22 zijn er geen gegevens als losse combinatie. Deze bin-

nenunit is uitsluitend bedoeld voor een multisysteem-airconditioner. 
 Neem contact op met uw dealer voor de gegevens van het multisy-

steem en/of raadpleeg de catalogus.

Gegarandeerd werkbereik

DB: Droge temperatuur
NB: Natte temperatuur

Plaats TL-verlichting zo ver 
mogelijk uit de buurt van 
de airconditioner om de 
negatieve effecten van de 
verlichting te voorkomen.

Muur e.d.

Invertertype 
TL-verlichting

Voldoende af-
stand om storing 
in beeld en geluid 
te voorkomen.

1 m of 
meer

Radio

100 mm of 
meer

Goed geven-
tileerde droge 
plaats

200/500 mm 
of meerTV

Draad-
loze te-
lefoon of 
mobiele 
telefoon

3 m of 
meer

1 m of 
meer

De installatieplaats van de buitenunit moet minstens 
3 meter verwijderd zijn van antennes voor radio en 
TV e.d. Vergroot in gebieden met slechte ontvangst 
de afstand tussen de buitenunit en de antenne van 
het betreffende apparaat als de airconditioner storing 
blijkt te veroorzaken op radio of TV.

Model
Setnaam — MSZ-EF25VE(H) MSZ-EF35VE(H) MSZ-EF42VE MSZ-EF50VE
Binnen MSZ-EF22VE(W/B/S) MSZ-EF25VE(W/B/S) MSZ-EF35VE(W/B/S) MSZ-EF42VE(W/B/S) MSZ-EF50VE(W/B/S)
Buiten — MUZ-EF25VE(H) MUZ-EF35VE(H) MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE

Functie Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen Koelen Verwarmen
Stroomvoorziening ~ /N, 230 V, 50 Hz
Capaciteit kW — — 2,5 3,2 3,5 4,0 4,2 5,4 5,0 5,8
Invoer kW — —  0,545 0,700  0,910 0,955 1,280 1,460 1,560 1,565

Gewicht
Binnen kg 11,5
Buiten kg — 30 35 35 54

Hoeveelheid koelmiddel (R410A) kg — 0,80 1,15 1,15 1,45

IP-waarde
Binnen IP 20
Buiten — IP 24

Toelaatbare maxi-
male bedrijfsdruk

Inlaatzijde MPa — 1,64
Uitlaatzijde MPa 4,15

Geluidsniveau

Binnen 
(Superhoog/Hoog/
Medium/Laag/Stil)

dB(A) 42/36/29/
23/21

45/37/29/
24/21

42/36/29/
23/21

45/37/29/
24/21

42/36/30/
24/21

46/38/30/
24/21

42/39/35/
31/28

48/41/35/
30/28

43/40/36/
33/30

49/43/37/
33/30

Buiten dB(A) — 47 48 49 50 50 51 52 52

(EF25,35,42/EF50)
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