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OPERATION MANUAL
For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH
Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme gründlich durchlesen.

MANUEL D’UTILISATION
Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d’utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare l’unità, per un uso corretto e sicuro della stessa.

BEDIENINGSHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.

DRIFTSMANUAL
Läs denna driftsmanual noga för säkert och korrekt bruk innan luftkonditioneringen används.

DRIFTSMANUAL
Læs venligst denne driftsmanual grundigt før airconditionanlægget betjenes af hensyn til sikker og korrekt brug.

MANUAL DE OPERAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a unidade de ar condicionado.

E°XEIPI¢IO O¢H°IøN XPH™Eø™
°È· ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛˆÛÙ‹ ̄ Ú‹ÛË, ·Ú·Î·ÏÂ›ÛÙÂ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ ÚÔÛÂ¯ÙÈÎ¿ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ̄ Ú‹ÛÂˆ˜ ÚÈÓ ı¤ÛÂÙÂ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË ÌÔÓ¿‰·
ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡.

‹fiLETME ELK‹TABI
Emniyetli ve do¤ru biçimde nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renmek için lütfen klima cihaz›n› iflletmeden önce bu elkitab›n› dikkatle okuyunuz.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями, указанными в данном
руководстве по эксплуатации, тщательным образом до того, как приступать к использованию кондиционера.
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2 [Fig. 2.0.1]

A Air outlet

B Air inlet

C Air filter

[Fig. 2.0.2]
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A LCD remote controller
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[Fig. 5.0.1]

A Air outlet C Air filter

B Air inlet D Air filter handle
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1. Veiligheidsvoorschriften

1) Buitenapparaat

Waarschuwing:
• Het buitenapparaat moet worden geïnstalleerd op een stabiele, vlakke

ondergrond, op een plaats waar geen gevaar van ophoping van sneeuw,
bladeren of vuilnis bestaat.

• Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het appa-
raat. U kunt vallen en gewond raken, of het voorwerp kan vallen en letsel
veroorzaken.

Voorzichtig:
Het buitenapparaat moet worden geïnstalleerd op een plaats waar de door
het apparaat geproduceerde lucht en geluid niet hinderlijk zijn voor de om-
geving.

2) Binnenapparaat

Waarschuwing:
Het binnenapparaat moet stevig worden geïnstalleerd. Als het apparaat niet
goed is vastgezet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

3) Bedieningspaneel

Waarschuwing:
Het bedieningspaneel moet zo worden geïnstalleerd dat kinderen er niet mee
kunnen spelen.

4) Afvoerslang

Voorzichtig:
Zorg ervoor dat de afvoerslang gemonteerd is zodat de afvoer goed werkt.
Onjuiste montage kan waterlekkage tot gevolg hebben, hetgeen schade aan
het meubilair kan veroorzaken.

5) Netkabel, zekering of stroomonderbreker

Waarschuwing:
• Zorg ervoor dat het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten met een

speciaal daarvoor bestemde kabel. Als ook andere toestellen op dezelfde
kabel worden aangesloten, kan dat tot overbelasting leiden.

• Zorg ervoor dat er een netschakelaar aanwezig is.
• Controleer of de spanning van het apparaat en de zekering of stroom-

onderbreker dezelfde is als die van het lichtnet. Gebruik nooit een snoer
of zekering met een hogere spanning dan staan aangegeven.

6) Aarding

Voorzichtig:
• Het apparaat moet goed geaard zijn. Sluit de aardkabel nooit aan op een

aardkabel voor een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of telefoon.
Als het apparaat niet goed geaard is, kan dat elektrische schokken tot
gevolg hebben.

• Controleer regelmatig of de aardkabel van het buitenapparaat correct is
aangesloten op het aardingspunt van het apparaat en de aardelektrode.

s Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat
gaat gebruiken.

s In de “Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instructies
met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

Symbolen die op het apparaat zijn aangebracht

: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

: Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.

: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

: Kijk uit voor elektrische schok (Dit symbool staat op de sticker van het

apparaat.) <Kleur: geel>

 Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

1.1. Installatie
s Bewaar deze gebruiksaanwijzing, nadat u hem gelezen heeft, op een vei-

lige plaats, samen met de Installatiehandleiding, zodat u hem indien no-
dig altijd gemakkelijk kunt raadplegen. Als iemand anders het apparaat
ook gaat bedienen, dient u hem of haar deze gebruiksaanwijzing te ge-
ven.

Waarschuwing:
• Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geïnstalleerd. Vraag

de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om het
apparaat te installeren. Als het apparaat niet juist is geïnstalleerd, kan dit
lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

• Gebruik alleen onderdelen die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd
en vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf
om ze te installeren. Als de onderdelen niet juist worden geïnstalleerd,
kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

• De installatiehandleiding geeft de geadviseerde installatiemethode aan.
Grote wijzigingen die voor de installatie nodig zijn, moeten verenigbaar
zijn met de plaatselijke bouwvoorschriften.

• Probeer nooit zelf het apparaat te repareren of te verplaatsen. Indien een
reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische schok-
ken of brand tot gevolg hebben. Raadpleeg uw dealer als het apparaat
gerepareerd of verplaatst moet worden.

• Het apparaat is niet geschikt om zonder toezicht door kleine kinderen of
minder validen bediend te worden.

• Bij kleine kinderen moet er op gelet worden dat ze niet met het apparaat
gaan spelen.
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2. Naam en functie van de diverse onderdelen

Binnenapparaat
• Luchtinlaat: Zuigt de lucht binnenshuis aan.

• Filter: Het standaard ingebouwde filter is een eenvoudig exemplaar dat waar-
neembaar stof en vuil filtert. Als luchtreiniging vereist is, neem dan contact op
met uw dealer. (Zie pagina 67 voor informatie Het filter reinigen.)

• Luchtuitstroomopening: Blaast de gekoelde/verwarmde lucht de kamer in.

Model PEA-200, 250, 400, 500
[In het plafond weggewerkt type]

[Fig. 2.0.1] (P.2)
A Luchtuitlaat B Luchtinlaat C  Luchtfilter

Afstandsbediening met LCD scherm
• Controleer uw afstandbediening.

Ieder systeem heeft een afzonderlijke afstandbediening.

[Fig. 2.0.2] (P.2)
A Afstandsbediening met LCD scherm

1.2. Tijdens gebruik

Voorzichtig:
• Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken - hiermee

kunt u het bedieningspaneel beschadigen.
• Draai of ruk niet aan het snoer van het bedieningspaneel - dit kan het

paneel beschadigen en storingen veroorzaken.
• Verwijder nooit de bovenkant van de afstandsbedieningseenheid. Het is

gevaarlijk om de bovenkant van de afstandsbedieningseenheid te ver-
wijderen en de printkaarten binnenin aan te raken. Als u dit wel doet, kan
dit brand of storingen veroorzaken.

• Veeg de afstandsbedieningseenheid nooit af met benzeen, thinner, doe-
ken met chemische schoonmaakmiddelen, enz. Als u dit wel doet kan dit
verkleuring en storingen veroorzaken. Voor het verwijderen van zware
vlekken kunt u een doek drenken in een neutraal schoonmaakmiddel
verdund met water, de doek goed uitwringen, de vlekken wegvegen en
dan nogmaals afvegen met een droge doek.

• Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen- of buiten-
apparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden. Grote meubelstukken
onder het binnenapparaat of omvangrijke voorwerpen zoals grote dozen
die dicht bij het buitenapparaat worden neergezet, hebben een nadelige
invloed op het rendement van het apparaat.

Waarschuwing:
• Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het apparaat

nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot gevolg heb-
ben.

• Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit kan brand
tot gevolg hebben.

• Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open vuur op
een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat uitblaast. Dit
kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben.

Waarschuwing:
• Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buitenapparaat

terwijl het apparaat aan staat. U kunt gewond raken als u onderdelen
aanraakt die draaien, heet zijn of onder stroom staan.

• Duw nooit uw vingers of stokjes of iets dergelijks in de toevoer- en afvoer-
openingen - dit kan tot verwondingen leiden, aangezien de ventilator in
het apparaat met hoge snelheid draait. Wees met name voorzichtig als er
kinderen in de buurt zijn.

• Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken.
Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer. Doet u dat niet, dan loopt
u het risico van stroomonderbreking, elektrische schokken of brand.

• Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt, zet dan
het apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem contact op met uw
dealer.

• Zorg ervoor dat er niet teveel gekoeld wordt. Het beste is een binnen-
temperatuur te kiezen die niet meer dan 5°C verschilt met de buiten-
temperatuur.

• Laat geen gehandicapte personen of kinderen in de baan van de lucht-
stroom van de airconditioner zitten of staan. Dit kan gezondheids-
problemen veroorzaken.

Voorzichtig:
• Richt de luchtstroom niet op planten of dieren in kooien.
• Ventileer de kamer regelmatig. Als het apparaat lange tijd constant in

een gesloten ruimte wordt gebruikt, wordt de lucht muf.

In geval van storing

Waarschuwing:
• Verbouw de airconditioner nooit. Neem contact op met uw dealer voor

mogelijke reparatiediensten. Ondeugdelijke reparatiewerkzaamheden
kunnen waterlekkage, elektrische schokken, brand, enz. veroorzaken.

• Als de afstandsbedieningseenheid een foutmelding weergeeft, de
airconditioner het niet doet of er iets anders ongewoons is, zet dan het
apparaat stil en neem contact op met uw dealer. Als u het apparaat onder
zulke omstandigheden aan laat staan, kan dit brand of storing veroorza-
ken.

• Als de stroomonderbreker regelmatig in werking treedt, neem dan con-
tact op met uw dealer. Als u het apparaat gewoon blijft gebruiken kan dit
brand of storing veroorzaken.

• Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan de
airconditioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact op met uw
dealer. Als u het apparaat gewoon blijft gebruiken kunnen er ongelukken
gebeuren ten gevolge van zuurstofgebrek.

Wanneer de airconditioner lange tijd niet gebruikt zal
worden
• Indien de airconditioner lange tijd niet gebruikt zal worden door

seizoenswisselingen en dergelijke, laat het apparaat dan 4 tot 5 uur aan
staan terwijl het lucht blaast, tot de binnenkant volledig droog is. Indien
dit niet gedaan wordt kunnen er onhygiënische, ongezonde schimmel-
culturen ontstaan in verspreide delen van de kamer.

• Wanneer het apparaat langdurig niet gebruikt wordt, zet dan de stroom-
voorziening op OFF (UIT).
Als de stroomvoorziening aan blijft staan, worden een aantal of enkele
tientallen Watts verspild. Bovendien kan het verzamelde stof, enz. brand
veroorzaken.

• Zet de stroomvoorziening op ON (AAN) minstens 12 uur voordat het ap-
paraat in werking gesteld wordt. Zet de stroomvoorziening niet op OFF
(UIT) gedurende seizoenen van intensief gebruik. Als u dit wel doet kun-
nen er storingen optreden.

1.3. Het apparaat verwijderen

Waarschuwing:
Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van het
apparaat wilt ontdoen. Als de buizen op de verkeerde manier worden verwij-
derd, kan er koelstof (fluorkoolzuurgas) uit ontsnappen en in contact komen
met uw huid, met letsel tot gevolg. Koelstof in de lucht laten ontsnappen is
ook schadelijk voor het milieu.
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3. Gebruik

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

1
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1 Knoppen voor instellen temperatuur

 Lager

 Hoger

2 Knop Timermenu (Knop Monitor/Set)

3 Knop Mode (Knop Return)

4 Knoppen voor instellen tijd
 Achteruit

 Vooruit

5 Knop Timer On/Off (Knop Set Day)

6 Knop Uitblaasrooster (knop Werking )

 Vorige werkingsnummer.

7 Knop Ventilatie (knop Operation )

  Volgende werkingsnummer.

8 Knop Start/Stop

9 Knop Ventilatorsnelheid

Zo opent u de klep.

0 Knop Filter  (knop  )

A Knop Test Run

B Knop Check (Knop Clear)

C Knop Luchtstroom naar boven/beneden

Opmerkingen:
• Als u op een knop drukt voor een functie die niet is geïnstalleerd op de

binnenunit, verschijnt op de afstandsbediening de melding “Not
Available”.

• Als u met behulp van de afstandsbediening meerdere binnenunits aan-
stuurt, verschijnt deze melding alleen als de functie niet aanwezig is op
de hoofdunit.

• Laat de afstandsbediening nooit in direct zonlicht liggen. Als u dit toch
doet kan het zijn dat de kamertemperatuur onjuist gemeten wordt.

• Zet of hang nooit iets in de buurt van het gedeelte rechtsonder op de
afstandsbediening. Als u dit toch doet kan het zijn dat de kamertempera-
tuur onjuist gemeten wordt.

A Dag van de week

Toont de huidige dag van de week.

Weergave Tijd/Timer

Toont de huidige tijd, tenzij de simple timer (enkelvoudige timer) of de Auto Off timer
(automatische uitschakeling) is ingesteld.
Als de enkelvoudige timer of automatische uitschakeling is ingesteld, wordt de
resterende tijd weergegeven.

B Indicatie “Sensor”

Wordt weergegeven als de sensor op de afstandsbediening wordt gebruikt.

C Huidige werking

Toont de werkingsmodus, enz.
* Weergave in meerdere talen wordt ondersteund.

D Indicator “Centrally Controlled” (Centrale bediening)

Geeft aan dat de werking van de afstandsbediening is uitgeschakeld omdat het apparaat
wordt geregeld door een centrale regeleenheid.

E Indicatie “Timer Is Off” (Timer staat uit)

Geeft aan dat de timer is uitgeschakeld.

F Temperatuurinstelling

Toont de doeltemperatuur.

G Indicator Luchtrichting naar boven/beneden

De indicator  geeft de richting van de luchtuitstroom aan.

H Indicator “One Hour Only” (Slechts een uur)

Wordt weergegeven als de luchtstroom is ingesteld op zwak en neerwaarts in de modus
COOL of DRY (de werking verschilt al naargelang het model).
De indicator schakelt na een uur uit, waarna de luchtstroomrichting ook verandert.

I Weergave lamellen

Toont de stand van het uitblaasrooster. Wordt niet weergegeven als het uitblaasrooster
niet beweegt.

J Weergave omgevingstemperatuur

Toont de omgevingstemperatuur.

K  (Indicator On)

Geeft aan dat de stroom is ingeschakeld.

L Indicator Ventilatie

Verschijnt als de unit in de Ventilatiemodus draait.

M Indicator Ventilatorsnelheid

Toont de gekozen ventilatorsnelheid.

N Indicator “Locked” (Vergrendeld)

Geeft aan dat de knoppen of de afstandsbediening zijn vergrendeld.

O Indicator “Filter”

Gaat branden als het filter moet worden gereinigd.

P Timerindicatoren

De indicator gaat branden als de bijbehorende timer is ingesteld.

Opmerking:
• In deze uitleg worden alle oplichtendelen van het display weergegeven.

Tijdens de werking van het apparaat branden alleen de relevante onder-
delen.

Knop afstandsbediening

Display afstandbediening
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Voordat u het apparaat gaat gebruiken
• Gebruik het apparaat pas nadat het bericht “PLEASE WAIT” is verdwenen. Het

bericht “PLEASE WAIT” wordt korte tijd weergegeven op de B-display (maxi-
maal 3 minuten) wanneer u het apparaat aanzet en na een stroomonderbreking.
Dit duidt niet op een defect van de airconditioner.

• Als het binnenapparaat op verwarmen staat terwijl het buitenapparaat aan het
ontdooien is, dan start de verwarming pas nadat de ontdooiing van het buiten-
apparaat beëindigd is.

3.1. Het apparaat in- en uitschakelen
sssss Het apparaat aanzetten:

1. Druk op de knop AAN/UIT 1.

Het Aan-lampje A gaat branden.

sssss Het apparaat uitzetten:
1. Druk nogmaals op de knop AAN/UIT 1.

Het Aan-lampje A gaat uit.

• U mag de stroomvoorziening niet uitschakelen als de airconditioner aanstaat.
Dit kan ervoor zorgen dat het apparaat defect gaat.

• Zelfs als u direct op de AAN/UIT-toets drukt nadat u de air-conditioner net
uitgeschakeld hebt, zal het apparaat voor ongeveer drie minuten niet starten.
Dit is om te voorkomen dat interne onderdelen schade oplopen.

• Als het apparaat wordt uitgeschakeld door een stroomonderbreking, start het
apparaat niet automatisch opnieuw nadat de stroom is hersteld. Druk op de
knop AAN/UIT op het apparaat weer aan te zetten.

3.2. Kiezen van de werkingsstand
1. Als het apparaat is uitgeschakeld, druk dan op 1 AAN/UIT om het aan te

zetten.

Het Aan-lampje A gaat branden.
2. Druk op Operation mode ( ) 2 en kies de gewenste werkings-

stand.

B (COOL) Koelen

(DRY) Drogen

(FAN) Ventileren

(HEAT) Verwarmen

(AUTO) Automatisch (koelen/verwarmen)

Voor koelen
Druk op de knop [Standselectie] 22222 en breng de “  COOL” display op het
scherm.

Voor drogen
Druk op de knop [Standselectie] 22222 en breng de “  DRY” display op het
scherm.

• Het apparaat kan niet drogen bij een kamertemperatuur van minder dan 18 °C.

Voor de ventilator
Druk op de knop [Standselectie] 22222 en breng de “  FAN” display op het
scherm.

• De functie van de ventilator is om lucht in de kamer te laten circuleren.

• De temperatuur van de kamer kan niet ingesteld worden als het apparaat op
de ventilatorstand staat.

Voorzichtig:
Stel uw nooit voor langere perioden bloot aan koele lucht. Teveel blootstelling
aan koele lucht is slecht voor uw gezondheid en moet daarom vermeden
worden.

Drogen
Het drogen is een door een microcomputer gestuurd ontvochtigingsproces dat
excessieve luchtkoeling regelt op basis van de door u ingestelde kamertempera-
tuur. (Kan niet gebruikt worden bij verwarmen.)

1. Totdat de door u gewenste kamertemperatuur is bereikt, reageert de compressor
in samenhang met de binnenventilator op de veranderingen van de kamer-
temperatuur en gaat automatisch aan en uit.

2. Als de door u gewenste kamertemperatuur is bereikt dan stopt zowel de
compressor als de binnenventilator.
Daarna gaan na 10 minuten de compressor en de binnenventilator telkens
voor 3 minuten weer aan om de luchtvochtigheid laag te houden.

Voor verwarmen
Druk op de knop [Standselectie] 22222 en breng de “  HEAT” display op het
scherm.
Met betrekking tot displays in de verwarmingsstand “DEFROST”
Wordt slechts weergegeven tijdens ontdooien.

“STAND BY”
Dit wordt weergegeven vanaf het moment dat u het apparaat op de verwarmings-
stand zet totdat er warme lucht uitgeblazen wordt.

Voor automatisch (koelen/verwarmen)
Druk op de knop [Standselectie] 22222 en breng de “  AUTO” display op het
scherm.

Voorzichtig:
• Als de airconditioner in dezelfde ruimte samen met gasbranders wordt

gebruikt, dan moet u ervoor zorgen dat de ruimte grondig geventileerd
wordt. Onvoldoende ventilatie kan door zuurstoftekort tot ongelukken
leiden.

• Plaats een gasbrander nooit in de (uitblaas)luchtstroom van de
airconditioner.
Als dit toch gebeurt kan dit tot onvolledige verbranding van de gasbrander
leiden.

• De microcomputer werkt in de volgende gevallen:
• Er wordt geen lucht uitgeblazen als u het apparaat op verwarmen zet.

- Om te voorkomen dat er koele lucht ontsnapt.
Wacht een ogenblik totdat de luchtstroom er normaal uitgeblazen wordt.

3.3. De temperatuur instellen TEMP.

s Om de kamertemperatuur te verlagen:
1. Druk op 3  om de gewenste temperatuur in te stellen.

De ingestelde temperatuur C wordt weergegeven.

• De temperatuurinstelling gaat elke keer als u de toets drukt met 1 °C omlaag.

sssss Om de kamertemperatuur te verhogen:
1. Druk op 3  om de gewenste temperatuur in te stellen.

De ingestelde temperatuur C wordt weergegeven.

• De temperatuurinstelling gaat elke keer als u de toets drukt met 1 °C omhoog.

• Het beschikbare temperatuurbereik dat ingesteld kan worden is:
Koelen & Drogen: 19 - 30 °C
Verwarmen: 17 - 28 °C
Automatisch: 19 - 28 °C

• Het display knippert op 8 °C of op 39 °C ten teken dat de kamertemperatuur E
onder 8 °C of boven 39 °C ligt. Wanneer de temperatuur onder de 8 °C of
boven de 39 °C komt, wordt die temperatuur (8 °C of 39 °C) knipperend op het
scherm getoond.

3.4. Keuze van de ventilatorsnelheid 
1. Druk op de   oets 4 om de gewenste ventilatorsnelheid te kiezen.

• Telkens wanneer u de toets indrukt, veranderen de beschikbare mogelijkheden
die worden aangegeven in het scherm D van de afstandsbediening, zoals
hieronder getoond.

De ventilatorsnelheid en de aanduiding ervan op het apparaat zullen verschillen,
onder de volgende omstandigheden:

• Wanneer de STAND BY (ruststand) en DEFROST (ontdooien) aanduidingen
zichtbaar zijn.

• Onmiddellijk na de verwarmingsstand (tijdens de wachttijd voor het
overschakelen naar een andere stand).

• Wanneer de temperatuur in de kamer hoger is dan de temperatuursinstelling
van het apparaat in de verwarmingsstand.

˚C

˚C
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PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER
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OPERATION CLEAR
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TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK
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2

3

B

C

1

4

A

D
E

Ventilatorsnelheid

2-stappen

Scherm van de afstandsbediening

Laag Hoog

▼

▼
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250

1-stapPEA-400,
500

Geen aanduiding
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• Bij de drogingsfunctie schakelt de binnenshuisventilator automatisch over naar
de lage draaisnelheid. Handmatig omschakelen van de ventilatorsnelheid is
niet mogelijk.

• Wanneer de temperatuur van de warmtewisselaar laag is, in de
verwarmingsstand (d.w.z. onmiddellijk nadat de verwarmingsfunctie is gestart).

3.5. De dag van de week en de tijd instellen
■ Via dit scherm wijzigt u de huidige dag van de week en de tijd.

s De dag van de week en de tijd instellen…

1. Druk op  of op  van Set Time A zodat 2 wordt weergegeven.

2. Druk op Timer AAN/UIT (Set Day) 9 om de dag in te stellen.
* Met elke druk op de knop schuift de weergegeven dag bij 3 een dag op: Sun

→ Mon → ... → Fri → Sat.

3. Druk zo vaak als nodig is op Set Time A om de tijd in te stellen.
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd (bij 4) eerst toe in minuten, dan

met een interval van tien minuten en tenslotte met een interval van een uur.

4. Nadat u bij de stappen 2 en 3 de juiste instellingen hebt ingevoerd, drukt u op
Filter  4 om de waarden te vergrendelen.

Opmerking:
• De nieuwe waarden die u hebt ingevoerd bij de stappen 2 en 3 worden

geannuleerd als u op Mode (Return) 22222 drukt voordat u op Filter  44444
hebt gedrukt.

5. Druk op Mode (Return) 2 om de instelprocedure te voltooien. Het standaard
bedieningsscherm wordt weer weergegeven. Bij 1 wordt nu de zojuist inge-
stelde dag en tijd weergegeven.

Opmerking:
• De afstandbediening is uitgerust met een eenvoudige klok met een afwij-

king van ongeveer een minuut naar boven of beneden per maand.

3.6. De timer
Hieronder wordt uitgelegd hoe u de timer instelt en gebruikt. Met behulp van Func-
tion Selection kunt u aangeven welk van de drie typen timers u wilt gebruiken: 1
Weekly timer (schakelklok), 2 Simple timer (enkelvoudige timer) of 3 Auto Off
timer (automatisch uitschakelen).
Zie de installatiehandleiding voor meer informatie over het instellen van Functie-
selectie van de afstandsbediening.

3.6.1. De Weekly Timer (Schakelklok)
■ Met de schakelklok kunt u maximaal acht handelingen opgeven voor elke dag

van de week.
• Elke handeling kan bestaan uit: aan/uit-tijd in combinatie met een tempera-

tuur, alleen de aan/uit-tijd of alleen de temperatuur.
• Als de huidige tijd op de ingestelde tijd van deze timer komt, wordt de op de

timer ingestelde handeling op de airconditioner uitgevoerd.

■ De minimale tijd die u kunt instellen op de timer is 1 minuut.

˚C

SUN
ON

WEEKLY

6

7

5 De geselecteerde handeling (ON of OFF)
* Wordt niet weergegeven als de hande-

ling niet is ingesteld.

De ingestelde temperatuur
* Wordt niet weergegeven als

de temperatuur niet is inge-
steld.

De ingestelde tijd

Op No. Sunday Monday ··· Saturday
• 8:30
• ON
• 23 °C
• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

▲

<Operation 1-instellingen
voor zondag>

Start de airconditioner om
8:30 uur, met een ingestelde
temperatuur van 23 °C.

<Operation 2-instellingen
voor elke dag>

Zet de airconditioner uit
om 10:00 uur.

▲

No. 1

No. 2

···
No. 8

Werkingsnummer (No.)
Dag instellen
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0

4

1
3

B

1

Opmerkingen:
• U kunt de tijd instellen onafhankelijk van het feit of het apparaat werkt of

niet.
• De dag en tijd wordt niet weergegeven als de klok is uitgeschakeld in

Functieselectie van de afstandsbediening (zie de installatiehandleiding).

Weergave dag van
de week en tijd

˚C
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ON/OFF 

FILTER
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OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF
2 4

9

1

A

Tijd instellen

Dag van de week instellen

TIME SUN2

3

4

Opmerkingen:
*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kun-

nen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
*2. De schakelklok werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden is

voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker schakelt op dit moment een
functie of timer in of stelt de huidige dag van de week of de tijd in; het
systeem wordt centraal bestuurd. (Op het systeem worden met name geen
handelingen uitgevoerd (unit aan, unit uit, temperatuur instellen) die tij-
dens deze omstandigheden zijn uitgeschakeld.)

s Schakelklok instellen
1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indicator

van de schakelklok 1 op het display wordt weergegeven.
2. Druk op Timer Menu B, zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij 2).

(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)
3. Druk op Timer On/Off (Set Day) 9 om de dag in te stellen. Met elke druk op

de knop schuift de weergegeven dag bij 3 een dag op, in de onderstaande
volgorde: “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” → “Sun” → … → “Fri” → “Sat”
→ “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat” …

4. Druk zo vaak als nodig op  of  voor Operation (7 of 8) om het
juiste werkingsnummer te selecteren (1 tot en met 8) 4.
* Door middel van uw keuze bij de stappen 3 en 4 wordt een van de cellen

uit de onderstaande matrix geselecteerd (op het display van de afstands-
bediening links wordt weergegeven wat op het display komt te staan als
u Operation 1 voor Sunday (Werking 1 voor zondag) op de onderstaande
warden instelt).

Instellingsmatrix

Opmerking:
Als u de dag instelt op “Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat”, kunt u elke dag
dezelfde handelingen laten uitvoeren op dezelfde tijd.
(Bijvoorbeeld: Operation 2 hierboven, die voor alle dagen van de week gelijk
is.)

s Schakelklok instellen

5. Druk zo vaak als nodig is op Set Time A om de gewenste tijd in te stellen
(bij 5).
* Als u de knop ingedrukt houdt, neemt de tijd eerst toe in minuten, dan

met een interval van tien minuten en tenslotte met een interval van een
uur.

6. Druk op AAN/UIT 1 om de gewenste handeling te selecteren (ON of OFF),
bij 6.
* Met elke druk op de knop wijzigt de volgende instelling, in de onder-

staande volgorde: geen weergave (geen instelling) → “ON” → “OFF”
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7. Druk zo vaak als nodig is op Set Temperature 3 om de gewenste tempera-
tuur in te stellen (bij 7).
* Met elke druk op de knop wijzigt u de instelling, in de onderstaande volg-

orde: geen weergave (geen instelling) ⇔ 24 ⇔ 25 ⇔ ... ⇔ 29 ⇔ 30 ⇔ 12
⇔ ... ⇔ 23 ⇔ geen weergave.
(Beschikbaar bereik: het instellingsbereik varieert van 12 °C tot 30 °C.
Het daadwerkelijke bereik voor de temperatuurregeling is echter afhan-
kelijk van het type unit dat is aangesloten.)

8. Nadat u bij de stappen 5, 6 en 7 de juiste instellingen hebt ingevoerd, drukt
u op Filter  4 om de waarden te vergrendelen.
Als u de huidige reeks waarden voor de geselecteerde handeling wilt ver-
wijderen, drukt u eenmaal op Check (Clear) 0 en laat deze snel weer los.
* De weergegeven tijd verandert in “—:—” en de instellingen On/Off en

temperatuur verdwijnen allemaal.
(Als u alle schakelklokinstellingen in een keer wilt wissen, houdt u Check
(Clear) 0 twee seconden of langer ingedrukt. Het display begint te knip-
peren ter aanduiding dat alle instellingen zijn gewist.)

Opmerking:
De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return) 22222 drukt
voordat u op Filter  44444 hebt gedrukt.
Als u twee of meer verschillende handelingen voor precies dezelfde tijd hebt
ingesteld, wordt alleen de handeling met het hoogste Operation No. uitge-
voerd.

9. Herhaal, indien nodig, de stappen 3 tot en met 8, om alle gewenste cellen
te vullen.

10.Druk op Mode (Return) 2 om terug te keren naar het standaard bedienings-
scherm en de instelprocedure te voltooien.

11.Voor het activeren van de timer drukt u op Timer AAN/UIT 9, zodat de
indicatie “Timer UIT” van het scherm verdwijnt. Controleer of de indicatie
“Timer UIT” niet langer wordt weergegeven.
* Als er geen timerinstellingen meer zijn, knippert de indicatie “Timer Off”

op het scherm.
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Handeling (On of Off)
* “— —” wordt weergegeven als

er niets is ingesteld.

Timer instellen

s Schakelklokinstellingen weergeven

1. Controleer dat de schakelklokindicator zichtbaar is op het scherm (bij 1).
2. Druk op Timer Menu B, zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij 8).
3. Druk zo vaak als nodig op Timer On/Off (Set Day) 9 om de dag weer te

geven waarvan u de instellingen wilt bekijken.
4. Druk zo vaak als nodig op  of  voor Operation (7 of 8) om het

juiste werkingsnummer op het display weer te geven (bij 9).
* Met elke druk op de knop wordt geschakeld naar de volgende

timerhandeling, in volgorde van de ingestelde tijd.
5. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard

bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) 2.

s De schakelklok uitschakelen
Druk op Timer On/Off 9, zodat de indicatie “Timer Off” verschijnt bij 0.

s De schakelklok inschakelen
Druk op Timer On/Off 9, zodat de indicatie “Timer Off” donker wordt (bij 0).

3.6.2. De Simple Timer (Enkelvoudige timer)
■ U kunt de enkelvoudige timer op drie manieren instellen.

• Alleen begintijd: de airconditioner wordt ingeschakeld als de ingestelde
tijd is verstreken.

• Alleen eindtijd: de airconditioner wordt uitgeschakeld als de ingestelde
tijd is verstreken.

• Begin- en eindtijden: de airconditioner wordt in- en uitgeschakeld als de in-
gestelde tijdstippen zijn verstreken.

■ De enkelvoudige timer (starten en stoppen) kan slechts eenmaal binnen een
periode van 72 uur worden ingesteld.
De tijd kan worden ingesteld in intervallen van een uur.

Opmerkingen:
*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kun-

nen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
*2. De enkelvoudige timer werkt niet als aan een van de volgende voorwaar-

den is voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment een
functie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voorwaar-
den is de On/Off-handeling uitgeschakeld.)

s Enkelvoudige timer instellen

1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indicator
van de enkelvoudige timer 1 op het display wordt weergegeven.
Als niet de enkelvoudige timer wordt weergegeven, maar iets anders, stelt
u de ENKELVOUDIGE TIMER in via de afstandsbediening (zie de installatie-
handleiding) timerfunctie inschakelen.

2. Druk op Timer Menu B, zodat “Set Up” op het scherm verschijnt (bij 2).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

3. Druk op ON/OFF 1 om de huidige instelling van de enkelvoudige timer
weer te geven (ON of OFF). Druk eenmaal op de knop om de resterende
tijd voor ON weer te geven en druk dan nogmaals op de knop om de reste-
rende tijd voor OFF weer te geven. (de indicatie AAN/UIT ziet u bij 3).
• “ON”-timer: de airconditioner wordt ingeschakeld als het opgegeven

aantal uren is verstreken.
• “OFF”-timer: de airconditioner wordt uitgeschakeld als het opgegeven

aantal uren is verstreken.
4. “ON” of “OFF” wordt weergegeven bij 3: Druk zo vaak als nodig is op Set

Time A om de uren ON in te stellen (als “ON” wordt weergegeven) of de
uren OFF (als “OFF” wordt weergegeven bij 4).
• Beschikbaar bereik: 1 tot 72 uur

5. Als u zowel de ON- als de OFF-tijden wilt instellen, herhaalt u de stappen 3
en 4.
* De ON- en OFF-tijden kunnen echter niet op dezelfde waarde worden

ingesteld.
6. Zo wist u de huidige ON- of OFF-instelling: Geef de ON- of OFF-instelling

weer (zie stap 3) en druk vervolgens op Check (Clear) 0 zodat de tijd op
“—” komt te staan bij 4. (Wilt u alleen een ON-instelling of alleen een OFF-
instelling gebruiken, controleer dan of de instelling die u niet wilt gebruiken
als “—” wordt weergegeven.)

7. Nadat u de stappen 3 tot en met 6 hebt ingevoerd, drukt u op Filter  4
om de waarden te vergrendelen.

Opmerking:
De nieuwe waarden worden geannuleerd als u op Mode (Return) 22222 drukt
voordat u op Filter  44444 hebt gedrukt.

8. Druk op Mode (Return) 2 om terug te keren naar het standaard bedienings-
scherm.

9. PDruk op Timer On/Off 9 om het aftellen te starten. Als de timer aftelt, is
de waarde zichtbaar op het display. Controleer of de timerwaarde zicht-
baar en goed wordt weergegeven.
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s De huidige instellingen van de enkelvoudige timer weergeven

1. Controleer dat de indicator van de enkelvoudige timer zichtbaar is op het
scherm (bij 1).

2. Druk op Timer Menu B, zodat “Monitor” op het scherm verschijnt (bij 5).
• Als de ON- of OFF-enkelvoudige timer wordt uitgevoerd, verschijnt de

huidige timerwaarde bij 6.
• Als zowel de ON- als de OFF-waarden zijn ingesteld, worden de beide

warden om en om weergegeven.
3. Druk op Mode (Return) 2 om de monitorweergave te sluiten en terug te

keren naar het standaard bedieningsscherm.

s De enkelvoudige timer uitschakelen...
Druk op Timer On/Off 9, zodat de timerinstelling niet meer op het scherm wordt
weergegeven (bij 7).

s De enkelvoudige timer starten…
Druk op Timer On/Off 9, zodat de timerinstelling verschijnt bij 7.

Voorbeelden
Als zowel de ON- als de OFF-tijden zijn ingeschakeld voor de enkelvoudige timer,
is de werking en weergave als volgt.

Voorbeeld 1:
Start de timer, waarbij de ON-tijd vroeger is dan de OFF-tijd
ON-instelling: 3 uur
OFF-instelling: 7 uur

Voorbeeld 2:
Start de timer, waarbij de OFF-tijd vroeger is dan de ON-tijd
ON-instelling: 5 uur
OFF-instelling: 2 uur
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OFF
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SIMPLE

SIMPLE

▲

▲

3 uur na het
starten van de

timer

Bij het starten van
de timer

7 uur na het star-
ten van de timer

Display toont de ON-
instelling van de timer
(resterende uren tot
ON).

Display toont de OFF-
instelling van de timer
(resterende uren tot
OFF). De weergegeven
tijd is OFF (7 uur) – ON
(3 uur) = 4 uur.

De airconditioner
wordt uitgeschakeld
en blijft uitgeschakeld
totdat iemand anders
deze opnieuw inscha-
kelt.
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▲

▲

2 uur na het
starten van de

timer

Bij het starten van
de timer

5 uur na het starten
van de timer

Display toont de OFF-
instelling van de timer
(resterende uren tot
OFF).

Display toont de ON-
instelling van de timer
(resterende uren tot
ON). De weergegeven
tijd is ON (5 uur) –
OFF (2 uur) = 3 uur.

De airconditioner
wordt ingeschakeld en
blijft ingeschakeld tot-
dat iemand anders
deze uitschakelt.

3.6.3. Automatisch uitschakelen (de Auto Off-timer)
■ Deze timer begint met aftellen als de airconditioner wordt ingeschakeld en

schakelt de airconditioner uit als de ingestelde tijd is verstreken.
■ De beschikbare instellingen variëren van 30 minuten tot 4 uur, met intervallen

van 30 minuten.

Opmerkingen:
*1. De schakelklok, enkelvoudige timer en automatisch uitschakelen kun-

nen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
*2. De Auto Off-timer werkt niet als aan een van de volgende voorwaarden is

voldaan.
De timerfunctie is uitgeschakeld; het systeem bevindt zich in een abnor-
male staat; er is een testrun gaande; op de afstandsbediening wordt een
zelftest of diagnose uitgevoerd; de gebruiker stelt op dit moment een
functie in; het systeem wordt centraal bestuurd. (Onder deze voorwaar-
den is de On/Off-handeling uitgeschakeld.)

s Auto Off-timer instellen

1. Zorg dat u het standaard bedieningsscherm voor u hebt en dat de indicator
van de Auto Off-timer (bij 1) op het display wordt weergegeven.
Als automatisch uitschakelen niet wordt weergegeven, maar iets anders,
stelt u de AUTO OFF TIMER in via de afstandsbediening (zie de installatie-
handleiding) timerfunctie inschakelen.

2. Houd Timer Menu B 3 seconden lang ingedrukt, zodat “Set Up” op het
scherm verschijnt (bij 2).
(Met elke druk op de knop schakelt u tussen “Set Up” en “Monitor”.)

3. Druk zo vaak als nodig is op Set Time A om de OFF-tijd in te stellen (bij 3).
4. Druk op Filter  4 om de instelling te vast te zetten.

Opmerking:
De nieuwe waarde wordt geannuleerd als u op Mode (Return) 22222 drukt voor-
dat u op Filter  44444 hebt gedrukt.

5. Druk op Mode (Return) 2 om de instelprocedure af te sluiten en terug te
keren naar het standaard bedieningsscherm.

6. Als de airconditioner al aan staat, begint de timer direct met aftellen. Con-
troleer dat de instelling van de timer correct wordt weergegeven op
het display.

s De instelling van de Auto Off-timer controleren

1. Controleer dat “Auto Off” zichtbaar is op het scherm (bij 1).
2. Houd Timer Menu B 3 seconden lang ingedrukt, zodat “Monitor” op het

scherm verschijnt (bij 4).
• De tijd tot uitschakeling ziet u staan bij 5.

3. Als u de monitor wilt sluiten en terug wilt keren naar het standaard
bedieningsscherm drukt u op Mode (Return) 2.

s De Auto-Off timer uitschakelen...

● Houd Timer On/Off 9 3 seconden lang ingedrukt, zodat “Timer Off” op het
scherm verschijnt (bij 6) en de timerwaarde (bij 7) verdwijnt.
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TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

2 A 9

4
B

AFTER OFF

AUTO OFF

3

1

2 Timer instellen

˚C

˚C
AUTO OFF6

7

AFTER

TIMER

OFF

AUTO OFF

5

1

4 Timer instellen
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ON/OFF TEMP.

˚C

˚C
FILTER

ON/OFF TEMP.

˚C

˚C

ON/OFF TEMP.

˚C

˚C

˚C

˚C

1

˚C

˚C

FUNCTION
1

˚C

˚C

FUNCTION
1

˚C

˚C

TIME SUN

FUNCTION

PAR-21MAA

ON/OFF 

FILTER

CHECK

OPERATION CLEAR

TEST

TEMP.

MENU

BACK DAYMONITOR/SET

CLOCK

ON/OFF

4

1

1

Vergrendelingsindicator

ON/OFF 

ERROR CODE

Adres koelmiddel
binnenunit

Foutcode Nummer binnenunit

ON-lampje
(knippert)

Wisselende
weergave

Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval van
problemen, wordt dit nummer op het scherm weergegeven. (U kunt dit instellen in
Functieselectie van de afstandsbediening. Zie de installatiehandleiding voor meer
informatie.)

AUTO OFF

7

˚C

˚C

AFTER OFF

AUTO OFF6

7

● Of zet de airconditioner zelf uit. De timerwaarde (bij 7) verdwijnt van het scherm.

s De Auto-Off timer starten...

● Houd Timer On/Off 9 3 seconden lang ingedrukt. De indicatie “Timer Off”
verdwijnt (bij 6) en de timerinstelling licht (bij 7) op het display op.

● Of zet de airconditioner aan. De timerwaarde wordt weergegeven bij 7.

3.7. De knoppen van de afstandsbediening
vergrendelen (functiebeperking van
Operation)

■ Als u dat wilt, kunt u de knoppen van de afstandsbediening vergrendelen. Met
behulp van de instellingen van Function Selection kunt u aangeven welk type
vergrendeling u wilt gebruiken. (Zie de installatiehandleiding voor meer infor-
matie over het selecteren van het vergrendelingstype).
U hebt met name de keuze uit de onderstaande twee vergrendelingstypen.
1 Lock All Buttons:

hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening.
2 Lock All Except ON/OFF:

hiermee vergrendelt u alle knoppen op de afstandsbediening, behalve de
knoppen On en Off.

Opmerking:
De indicatie “Locked” (Vergrendeld) verschijnt op het scherm om aan te ge-
ven dat de knoppen momenteel zijn vergrendeld.

s De knoppen vergrendelen
1. Druk, terwijl u de knop Filter  4 ingedrukt houdt, op ON/OFF (AAN/UIT)

1 en houd deze twee seconden ingedrukt. De indicatie “Locked” (Vergren-
deld) verschijnt op het scherm (bij 1) om aan te geven dat de vergren-
deling actief is.
* Als de vergrendeling is uitgeschakeld in Function Selection verschijnt op

het scherm de melding “Not Available” als u op de hierboven genoemde
knoppen drukt.

• Als u op een vergrendelde knop drukt, knippert de indicatie “Locked” (Vergren-
deld) op het display (bij 1).

s De knoppen ontgrendelen
1. Druk, terwijl u de knop Filter  4 ingedrukt houdt, op ON/OFF (AAN/UIT)

1 en houd deze twee seconden ingedrukt, zodat de indicatie “Locked” (Ver-
grendeld) verdwijnt van het scherm (bij 1).

3.8. Andere indicaties
3.8.1. Centrally Controlled (Centrale besturing)

● Wordt weergegeven als er een bedieningshandeling wordt uitgevoerd via het
bedieningspaneel CENTRAAL REGELEN.
Hieronder treft u een overzicht aan van de handelingen die niet kunnen wor-
den uitgevoerd.
• In-/uitschakelen met [AAN/UIT]-knop (inclusief bediening van de timer)
• Werkstandkeuze
• Temperatuur instellen

Opmerking:
Kunnen ook afzonderlijk worden geblokkeerd.

3.8.2. Indicator Knipperende modus

■ Als de aanduiding blijft knipperen
De aanduiding verschijnt als een ander binnenapparaat dat op het buiten-
apparaat is aangesloten al in werking is, maar in een andere werkstand staat.
Zorg dat de beide binnenapparaten in dezelfde werkstand komen te staan.

■ Als u de werkstand wijzigt nadat de aanduiding is gaan knipperen
Verschijnt als een werkstand is geblokkeerd voor een bepaald seizoen, via de
centrale bedieningseenheid, etc.
Stel in op een andere werkstand.

3.8.3. Knipperende indicatie “Filter”

■ Hiermee wordt aangegeven dat het filter moet worden schoongemaakt.
Reinig het filter.

■ De aanduiding “FILTER” uitschakelen
Druk, nadat u het filter heeft schoongemaakt, de [FILTER]-knop tweemaal achter
elkaar in. De aanduiding verdwijnt.

3.8.4. Knipperende foutcodes
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ON/OFF 

˚C

˚C

ERROR CODE

Foutcode

ON/OFF 

CALL:XXXX
XXX:XXX

Na het drukken op de Check-knop:

● Het ON-lampje en de foutcode knipperen allebei: dit betekent dat de
airconditioner defect is en de werking is onderbroken (kan niet worden hervat).
Schrijf het aangegeven unitnummer en de foutcode op, schakel de stroom van
de airconditioner uit en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus.

Met een aantal uiterst eenvoudige maatregelen kunt u de efficiëntie van uw
airconditioning sterk verbeteren.

Stel de juiste kamertemperatuur in
• Bij koeling is een temperatuurverschil van ongeveer 5°C tussen binnen en

buiten optimaal.

• Als de kamertemperatuur met 1°C stijgt bij koeling, kan ongeveer 10% elektri-
citeit worden bespaard.

• Excessieve koeling is slecht voor de gezondheid en leidt tot verspilling van
elektriciteit.

Reinig het filter grondig
• Als de filterzeef verstopt raakt, kunnen de luchtstroom en het airconditioning-

effect sterk afnemen. Als het filter niet wordt schoongemaakt, kan bovendien
een storing optreden. Het is vooral van belang dat het filter aan het begin van
ieder koelings- of verwarmingsseizoen wordt gereinigd. (Reinig het filter grondig
wanneer stof en vuil zich overvloedig hebben opgehoopt.)

4. Verstandig gebruik

Voorkom warmtetoevoer bij koeling
• Weer direct zonlicht door gordijnen of lamellen voor de ruiten te hangen om

toevoer van warmte bij koeling te voorkomen. Open buitendeuren uitsluitend
wanneer nodig.

Ventileer zo nu en dan
• Aangezien lucht die zich langere tijd in een ruimte bevindt vervuild raakt, is

ventilatie zo nu en dan noodzakelijk. Als gasapparaten worden gebruikt in de-
zelfde ruimte als de airconditioning zijn speciale voorzorgsmaatregelen ver-
eist. Door het “LOSSNAY”-ventilatieapparaat van uw leverancier te gebruiken,
kunt u de verspilling door ventilatie beperken. Neem contact op met uw dealer
voor informatie over dit apparaat.

5. Het apparaat onderhouden
Filteronderhoud dient altijd te worden uitgevoerd door een onderhouds-
monteur.
Zet voor het uitvoeren van onderhoud de voeding UIT.

Voorzichtig:
• Stop het apparaat en zet de voeding UIT voordat u met de reiniging be-

gint. Denk eraan dat de ventilator binnenin met hoge snelheid draait en
letsel kan veroorzaken.

• Een luchtfilter is aangebracht in de leiding voor de hercirculerende lucht
om het stof uit de aangezogen lucht te verwijderen. (Het standaardfilter
moet ongeveer eenmaal per week worden schoongemaakt, en het lange-
gebruiksduurfilter eenmaal aan het begin van elk seizoen.)

Het filter reinigen
• Veeg stof voorzichtig af of zuig het op met een stofzuiger. Als het filter sterk

vervuild is, wast u het in lauw water met een neutraal schoonmaakmiddel en
spoelt u het vervolgens grondig af. Laat het filter na reiniging drogen en instal-
leer het weer in het apparaat.

Voorzichtig:
• Droog het filter niet door het bloot te stellen aan direct zonlicht of ver-

warming met open vuur, etc. Dit kan leiden tot vervorming van het filter.
• Wassen van het filter in heet water (meer dan 50 °C) kan eveneens ver-

vorming veroorzaken.

Voorzichtig:
Gebruik nooit water of ontvlambare sprays om het apparaat te reinigen. Der-
gelijke reinigingsmethoden kunnen leiden tot storingen, elektrische schok-
ken of brand.

Het filter vervangen
[Fig. 5.0.1] (P.2)

A Luchtuitlaat B Luchtinlaat

C Luchtfilter D Luchtfilterhendel

(1) Het luchtfilter bevindt zich bij de luchtinlaat (aan de achterzijde van apparaat).

(2) Trek de luchtfilterhendels omhoog en trek het luchtfilter naar u toe.

(3) Als u een luchtinlaatkanaal gaat gebruiken, verwijder dan het luchtfilter. U moet
plaatselijk een luchtfilter aanschaffen en dit installeren in het inlaatrooster.

● Alleen de foutcode knippert (terwijl het ON-lampje blijft branden): het apparaat
blijft werken, hoewel er mogelijk een probleem is ontstaan. Schrijf in dit geval
de foutcode op en bel de leverancier of de onderhoudstechnicus voor advies.
* Als u een telefoonnummer hebt opgegeven dat moet worden gebeld in geval

van problemen, drukt u op Check om dit nummer op het scherm weer te
geven. (U kunt dit instellen in Functieselectie van de afstandsbediening. Zie
de installatiehandleiding voor meer informatie.)
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Als geen van bovenstaande oplossingen helpt, dient u de netschakelaar uit te schakelen en contact op te nemen met de zaak waar u de airconditioner gekocht heeft. Noem
altijd het model en het soort probleem. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

In de volgende gevallen dient u de netschakelaar uit te schakelen en contact op te nemen met de plaatselijke dealer:

• Het indicatorlampje Operation (In werking) (op het hoofdapparaat) blinkt.

• De schakelaars werken niet goed.

• De stroomverbreker schiet vaak los (of de zekering springt regelmatig).

• Er is per ongeluk water in het apparaat gekomen.

• Er lekt water uit het apparaat.

• Er is per ongeluk iets in de airconditioner gevallen.

• Tijdens de werking klinkt een abnormaal geluid.

De volgende zaken wijzen niet op een storing:
Geur: geuren zoals van tabak of parfum blijven hangen, zelfs nadat ze in het apparaat zijn gezogen.
Geluid van vloeistof die binnen het binnenapparaat stroomt: dit kan tijdens of na de werking optreden en is gewoon het geluid van koelstof die binnenin het apparaat
circuleert.
Tikkend geluid in het binnenapparaat: dit kan te horen zijn wanneer het koelen of verwarmen net begonnen of gestopt is. Het wordt veroorzaakt doordat het binnenapparaat
enigszins krimpt of uitzet als gevolg van de temperatuurwisseling.

Opmerking: Het koelmiddel in de airconditioner is veilig. In normale omstandigheden lekt het koelmiddel niet. Mocht er binnenshuis toch koelgas lekken en in
contact komen met het vuur van een kachel, fornuis, etc, komen er schadelijke stoffen vrij.
Vraag aan de monteur of er koelgas is vrijgekomen tijdens een reparatie.

6. Problemen en oplossingen
Controleer, voordat u een reparateur belt, de volgende tabel om te zien of er een
eenvoudige oplossing voor uw probleem is.

● Het apparaat koelt of verwarmt niet goed.
• Maak het filter schoon. (Stof en afval dat zich ophoopt in het filter vermindert

de luchtstroom.)
• Controleer de temperatuurinstelling en pas deze indien nodig aan.
• Vergroot de vrije ruimte rond het apparaat.

Worden de luchtinlaat of de luchtuitlaat geblokkeerd?
• Staat er een raam of een deur open?

● Het apparaat produceert een “ruisend” geluid als van stromend water.
• Dit geluid ontstaat wanneer de koelstof door het apparaat stroomt of wordt

bijgevuld.

● U hoort een tikkend geluid binnen in het apparaat.
• Het geluid ontstaat wanneer onderdelen binnen in het apparaat uitzetten of

krimpen als gevolg van temperatuurschommelingen.

● U ruikt een geur in de kamer.
• Deze geur treedt op wanneer het apparaat geuren uitblaast die door het

apparaat zijn ingezogen en die afkomstig zijn van de muren, vloerbedekking
of kleding.

● Het binnenapparaat stoot een witte nevel uit.
• Dit kan optreden kort nadat het apparaat is ingeschakeld, wanneer de voch-

tigheidsgraad in de kamer hoog is.

● Er komt water of vocht uit het buitenapparaat.
• Dit dient ertoe water of vocht dat zich mogelijk heeft verzameld in het appa-

raat, uit het apparaat te verwijderen.
• Dit dient ertoe water te verwijderen uit de warmtewisselaar.

● De indicatielampjes van de afstandsbediening gaan niet branden wan-
neer deze wordt gebruikt.
• Schakel de netspanning in. Op het display wordt “ ” weergegeven.

●  wordt weergegeven op de afstandbediening.
• De functies van de afstandsbediening voor het starten en stoppen, de stand-

selectie en het instellen van de temperatuur zijn niet beschikbaar wanneer
het indicatielampje  brandt.

● De start- en stopfuncties van de afstandsbediening zijn niet beschikbaar
onmiddellijk nadat het apparaat opnieuw is ingeschakeld.
• Wacht ongeveer drie minuten (het apparaat is opgehouden om schade aan

de airconditioner te voorkomen).

● Het apparaat start niet onmiddellijk.
• Wacht tot het apparaat automatisch opnieuw start. Het is mogelijk dat het

even duurt voordat de compressor weer gaat werken, omdat er een wacht-
tijd van 3 minuten is geprogrammeerd in het buitenapparaat ter bescher-
ming van de compressor.

● Het apparaat start zonder dat er op de knop Start/Stop is gedrukt.
• Is de timer ingeschakeld?

Druk op de knop Start/Stop om het apparaat stil te zetten.
• Is er een externe opdracht verzonden vanaf de afstandsbediening?

Controleer of de afstandsbediening is gebruikt.
• Brandt het indicatielampje ?

Controleer of de afstandsbediening is gebruikt.
• Is het apparaat ingesteld op de automatische (koelen/verwarmen) stand?

Druk op de knop Start/Stop om het apparaat stil te zetten.

● Het apparaat houdt op zonder dat er op de knop Start/Stop is gedrukt.
• Is de timer ingeschakeld?

Druk op de knop Start/Stop om het apparaat opnieuw in te starten.
• Is er een externe opdracht verzonden vanaf de afstandsbediening?

Controleer of de afstandsbediening is gebruikt.
• Brandt het indicatielampje ?

Controleer of de afstandsbediening is gebruikt.

● “PLEASE WAIT” wordt weergegeven op de afstandbediening.
• Het apparaat voert een automatische opstartproef uit (deze duurt ongeveer

twee minuten).

● Er wordt een foutcode weergegeven op het display van de afstandsbe-
diening.
• Het apparaat voert een zelfdiagnose-functie uit om de airconditioner te be-

schermen.
* Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Schakel de hoofdschakelaar

uit en neem contact op met de dealer bij wie u de airconditioner heeft
gekocht. Geef deze persoon de modelnaam van het apparaat en de infor-
matie die wordt weergegeven op het display van de afstandsbediening.

● De ventilator in het binnenapparaat werkt niet.
• Controleer het overstroomrelais op de ventilatormotor om na te gaan of deze

geactiveerd is.
Indien het overstroomrelais geactiveerd is, reset u deze nadat u de oorzaak
van het probleem (bijv. geblokkeerde motor) hebt opgelost.
Om het overstroomrelais te resetten, opent u het regelkastje en drukt u op
de groene klauw rechts onderop het relais tot u een klik hoort. Laat de klauw
los en controleer of deze in diens originele stand is teruggekeerd.
Let op, als deze te hard wordt ingedrukt, zal de klauw niet in diens originele
stand terugkeren.
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8. Specificatie

7. Installatiewerkzaamheden, verplaatsing en controle
Over de installatieplaats
Neem contact op met uw dealer voor informatie over de beste installatieplaats en
het verplaatsen van de installatie.

Voorzichtig:
Installeer de airconditioning nooit op plaatsen waar risico bestaat op lek-
kage van ontvlambaar gas.
Als gelekt gas zich rond het apparaat ophoopt, kan dit brand veroorzaken.

Installeer de airconditioning nooit op de volgende plaatsen:

• waar veel machineolie is

• in kustgebieden met veel zout

• met hoge luchtvochtigheid

• in de nabijheid van hete bronnen

• waar veel zwavelhoudend gas is

• waar apparaten worden gebruikt die hoogfrequentgolven afgeven (hoog-
frequentlasapparaat, etc.)

• waar veel zuuroplossingen worden gebruikt

• waar veel speciale sprays worden gebruikt

• Hang het binnenapparaat waterpas. Scheef ophangen kan leiden tot water-
lekkage.

• Neem afdoende maatregelen tegen geluidsoverlast als de airconditioning in
ziekenhuizen of bibliotheken wordt gebruikt.

Als de airconditioning in een van de bovenstaande omgevingen wordt gebruikt,
moet rekening worden gehouden met veelvuldige storingen. Vermijd dergelijke
installatieplaatsen.
Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

Werkzaamheden aan het elektrische systeem

Voorzichtig:
• Werkzaamheden aan het elektrische systeem moeten worden uitgevoerd

door erkende elektrotechnici in overeenstemming met de geldende voor-
schriften en de bijbehorende installatiehandleiding. Gebruik uitsluitend
geschikte materialen. Het gebruik van andere producten in combinatie
met de voeding kan leiden tot doorgebrande onderbrekingsschakelaars
en zekeringen.

• Sluit de aardleiding niet aan op een gas- of waterleiding, bliksemafleidings-
installatie of telefoonkabel. Neem voor informatie contact op met uw
dealer.

• Op sommige installatieplaatsen is de installatie van een aardlekschakelaar
verplicht. Neem voor informatie contact op met uw dealer.

Het verplaatsen van het apparaat

• Neem bij het verplaatsen of opnieuw installeren van uw airconditioning in ver-
band met verbouwing of verhuizing vooraf contact op met uw dealer voor infor-
matie over de kosten van het opnieuw aansluiten van het apparaat.

Voorzichtig:
Neem contact op met uw dealer bij het verplaatsen of opnieuw installeren
van uw airconditioning. Onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schok-
ken, brand, etc.

Geluidsniveau

• Kies een installatieplaats die stevig genoeg is om het gewicht van de aircondi-
tioning te dragen en die geluid en trillingen kan absorberen.

• Kies een plaats waar de warme en koude lucht en het geluid van de buitenste
luchtuitlaat van de airconditioning niet hinderlijk zijn voor uw buren.

• Als een vreemd voorwerp in de nabijheid van de buitenste luchtuitlaat van de
airconditioning wordt geplaatst, kunnen de prestaties afnemen en kan het
geluidsniveau toenemen. Voorkom de plaatsing van obstakels in de nabijheid
van de luchtuitlaat.

• Neem contact op met uw dealer als de airconditioning abnormale geluiden
produceert.

Onderhoud en inspectie

• Als de airconditioning in meerdere seizoenen wordt gebruikt kunnen de binnen-
oppervlakken verontreinigd raken, waardoor de prestaties afnemen.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan stank ontstaan en kan het
afvoerwater vervuild raken met stof en vuil etc.

Stroomvoorziening Spanning (voltage) V

Frequentie Hz

Pa

m3/h

dB(A)

Hoogte mm

Breedte mm

Diepte mm

kg

PEA-RP200GA

Opmerkingen: Zie het naamplaatje dat op het product is bevestigd voor de electrische specificaties.
        Nominale omstandigheden (koeling) Binnenshuis: 27°C DB, 19°C WB Buitenshuis: 35°C DB
        Nominale omstandigheden (verwarming) Binnenshuis: 20°C DB Buitenshuis: 7°C DB, 6°C WB

Modelnummer

Externe statische druk

Luchtstroomcapaciteit (Hoog/Laag)

Geruisniveau (Hoog/Laag)

Netto gewicht

3900/3120

51/48

1400

70

PEA-RP250GA

4800/3840

52/49

1600

77

PEA-RP400GA

7200

52

130

PEA-RP500GA

9600

53

133

3N ~ 380, 400, 415

50

150

400

634

595

1947

764


