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ZORG DRAGEN

Zorg en reiniging
VOORZICHTIG  

■ Binnenunit, buitenunit en afstandsbediening 
1. Veeg deze met een droge zachte doek schoon. 

■ Frontpaneel 
1. Open het frontpaneel.

• Verschuif de twee stoppers links en rechts 
naar binnen tot ze vastklikken. 

2. Verwijder het frontpaneel.
• Demonteer het koord.
• Als u het frontpaneel een klein stukje naar 

voor laat vallen kunt u het vervolgens 
verwijderen.

3. Maak het frontpaneel schoon. 
• Veeg dit met een met water bevochtigde 

doek schoon.
• Gebruik alleen een neutraal 

schoonmaakmiddel.
• Droog het frontpaneel, wanneer u het met water reinigt, af met een doek en laat het 

frontpaneel vervolgens drogen in de schaduw.

4. Monteer het frontpaneel.
• Laat het frontpaneel in de sleuven aan 

de voorzijde van het apparaat zakken 
(3 plaatsen).

• Monteer het koord rechtsbinnen in het 
ventilatierooster.

• Sluit het frontpaneel vervolgens voorzichtig.

VOORZICHTIG 

Units

• Raak de metalen onderdelen van de binnenunit niet aan. Als u die onderdelen aanraakt, 
kan dit letsel tot gevolg hebben.

• Gebruik een robuust en stevig gereedschap, wanneer u het frontpaneel verwijdert 
of bevestigt en let goed op wat u doet. 

• Ondersteun het paneel veilig met de hand, zodat het niet kan vallen, wanneer u het 
frontpaneel verwijdert of bevestigt.

• Om te reinigen, gebruik nooit water dat warmer is dan 40°C, nooit benzine, (verf)verdunners 
of vluchtige olie, polijstpasta, schuurborstels of harde materialen.

• Controleer of het frontpaneel na de reiniging stevig is bevestigd.
• Schakel de onderbreker na het reinigen snel opnieuw in.

Schakel de unit en de onderbreker uit, 
voordat u hem schoonmaakt.

Koord

Plaats het 
frontpaneel in 
de sleuven.

Koord
28




 

1. Open het frontpaneel. (pagina 28.) 

2. Verwijder de luchtfilter.
• Druk de haakjes rechts en links van het 

luchtfilter voorzichtig in en trek het vervolgens 
omhoog.

3. Verwijder de deodoriseringsfilter uit 
titaniumapatiet.
• Druk de nokjes van het frame in en maak 

de 4 haakjes los. 
4. Reinig en vervang elke filter.

Zie afbeelding.

5. Plaats de luchtfilter en de 
deodoriseringsfilter uit titaniumapatiet 
op de oorspronkelijke manier terug en 
sluit het frontpaneel.
• Wanneer het apparaat zonder luchtfilters 

wordt gebruikt, kan dit storingen veroorzaken 
doordat stof binnenin de binnenunit kan 
neerslaan.

■ Luchtfilter 
1. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een 

stofzuiger.
• Indien het vuil er niet gemakkelijk van af gaat, was ze met een 

neutraal reinigingsmiddel dat is verdund met handwarmwater. 
Laat ze daarna in de schaduw drogen.

• Het wordt aanbevolen om de luchtfilters elke 2 weken te reinigen.

■ Deodoriseringsfilter uit 
titaniumapatiet 
Door deze elke 6 maanden met water uit te spoelen, werkt de deodoriseringsfilter uit 
titaniumapatiet weer als nieuw. Wij adviseren hem om de 3 jaar te vervangen.

[Onderhoud]
1. Zuig het stof weg en dompel de filter 10 tot 15 minuten in warm water 

als hij zeer vuil is.
2. Verwijder de filter niet uit het frame wanneer u hem met water wast.
3. Schud na het wassen het resterende water eruit en eraf en laat hem 

drogen in de schaduw.
4. Omdat het filter van papier gemaakt is mag het niet uitgewrongen 

worden om het water eruit te verwijderen.

Filters

Luchtfilter

Deodoriseringsfilter
uit titaniumapatiet
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[Vervanging]
1. Verwijder de lipjes op het filterframe en vervang door een nieuwe 

filter.
• Voer het oude filter af als voor verbranding geschikt afval.

OPMERKING

Controleren

■ Voorafgaand aan een lange stilstandperiode
1. Laat alleen de ventilator (FAN) op een mooie dag gedurende 

een paar uur werken om de binnenkant te laten drogen.
• Druk op de toets "MODUS" en selecteer de modus "VENTILATOR".
• Druk op de toets "AAN/UIT" en schakel het apparaat in.

2. Schakel de onderbreker van de airconditioner in de kamer uit, 
nadat het bedrijf is gestopt.

3. Reinig de luchtfilters en plaats deze terug.

4. Schakel de onderbreker na het reinigen snel opnieuw in.

5. Haal de batterijen uit de afstandsbediening.

OPMERKING 

• Werking met vuile filters:
 (1) geur verwijderen uit de lucht is niet mogelijk,
 (2) reinigen van de lucht is niet mogelijk,
 (3) resulteert in slechte verwarming of koeling,
 (4) kan stank veroorzaken.

• De leverancier of de winkel waar u de airconditioner heeft gekocht kan u een nieuwe 
deodoriseringsfilter uit titaniumapatiet leveren.

• Voer het oude filter af als voor verbranding geschikt afval.

Controleer of de basis, standaard en andere bevestigingsmiddelen van de buitenunit niet zijn 
verteerd of gecorrodeerd.
Controleer of er niets de luchtinlaten en -uitlaten van de binnen- en de buitenunit blokkeert.
Controleer of het water soepel uit de afvoerslang stroomt tijdens de standen KOELEN of DROGEN.
• Als er geen afvoerwater is te zien, lekt er mogelijk water uit de binnenunit. Stop de werking 

en raadpleeg de serviceleverancier, als dat het geval is.

• Wanneer een multi-buitenunit is verbonden, controleer dan of de verwarmingsstand niet 
in de andere kamer wordt gebruikt voordat u de ventilatorstand aanzet. (pagina 26.)

Onderdeel Stuknr.
Deodoriseringsfilter uit titaniumapatiet (zonder frame)
1 set KAF968A42
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	INHOUD
	De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.
	Veiligheidsmaatregelen
	WAARSCHUWING
	VOORZICHTIG

	Veiligheidsmaatregelen
	Veiligheidsmaatregelen
	Raadpleeg het hoofdstuk In geval van problemen (pagina 31) van de handleiding. De juiste actie wordt ondernomen op basis van de ernst.

	Veiligheidsmaatregelen
	De afvoer van de buitenunit moet worden afgewaterd naar een plaats met een goede drainage.

	Naam van de onderdelen
	■ Binnenunit
	■ Het frontpaneel openen
	Zo opent u het frontpaneel: (pagina 28.)
	Zorg ervoor dat het apparaat en de hoofdschakelaar uitgeschakeld zijn voordat u het frontpaneel opent.
	Als de voedingsspanning ingeschakeld is kan de ventilator in de behuizing draaien en letsel veroorzaken.
	■ Binnenunit
	1. Deodoriseringsfilter uit titaniumapatiet:
	2. Luchtuitlaat
	3. Scherm
	4. Frontpaneel
	5. Verticale lamellen (louvres): (pagina 14.)
	6. Luchtinlaat
	7. Luchtfilter
	8. Horizontale lamellen (jaloezieën): (pagina 14.)
	9. Bedrijfslampje (groen)
	10. TIMER-lampje (geel): (pagina 19.)
	11. AAN /UIT-schakelaar van binnenunit:
	12. Signaalontvanger:
	13. Keuzeschakelaar voor luchtuitlaat: (pagina 15.)
	14. Kamertemperatuursensor:

	■ Buitenunit

	■ Buitenunit
	15. Luchtinlaat: (rug en zijkant)
	16. Koelmiddelleiding en kabel tussen units
	17. Afvoerslang
	18. Aardingsaansluitpunt:
	19. Luchtuitlaat


	Voor enkele modellen kan het uiterlijk van de buitenunit verschillen.
	■ Afstandsbediening
	1. Signaalzender:
	2. Scherm:
	3. Regelknop FAN:
	4. KRACHTIG-knop: KRACHTIGE werking (pagina 16.)
	5. AAN/UIT-knop:
	6. TEMPERATUUR-regelknoppen:
	7. Standknop MODE:
	8. Toets STIL: BUITENUNIT STIL te laten werken (pagina 17.)
	9. ECONO-toets: ECONO-functie (pagina 18.)
	10. Knop SWING:
	11. Toets WEKELIJKS/PROGRAMMEER/ KOPIEER/TERUG/VOLGENDE: De WEEKTIMER instellen (pagina 21.)
	12. Toets SELECTIE:
	13. UITSCHAKELTIMER-knop: (pagina 19.)
	14. INSCHAKELTIMER-knop: (pagina 20.)
	15. Knop TIMER ANNULEREN:
	16. KLOK-knop: (pagina 10.)




	Voorbereiding vooraleer te gebruiken
	■ De batterijen plaatsen
	1. Verschuif het frontpaneel om het te verwijderen.
	2. Plaats twee droge batterijen AAA.LR03 (alkaline).
	3. Plaats het frontpaneel terug, zoals dat eerst was.

	■ Werken met de afstandsbediening
	■ Bevestigen van de afstandsbedienings- houder tegen de wand
	1. Kies een plaats waar de signalen de unit bereiken.
	2. Bevestig de houder aan een muur, een pilaar, of vergelijkbare plaats met de ter plaatse gekochte schroeven.
	3. Plaats de afstandsbediening in zijn houder.



	Voorbereiding vooraleer te gebruiken
	■ De klok instellen
	1. Druk op de knop met het uurwerkje.
	2. Druk op de "toets SELECTIE" om de huidige dag van de week in te stellen.
	3. Druk op de knop met het uurwerkje.
	4. Druk op de "toets SELECTIE" om de klok in te stellen op de huidige tijd.
	5. Druk op de knop met het uurwerkje.

	■ De onderbreker aanzetten
	■ Controle van de Instellingen van de Afstandsbediening
	Werkingsgebied
	DB: drogeboltemperatuur
	WB: natte-bol-temperatuur
	(a) Opdat er geen condensatie en water uit het systeem zouden druppelen. Indien de temperatuur of de vochtigheid buiten deze condities valt, zou het kunnen dat veiligheidstoestellen in werking worden gezet en dat de airconditioner niet werkt.
	Als de werking buiten dit gebied verder gaat:

	De standen AUTO · DROGEN · KOELEN · VERWARMEN · VENTILATOR
	De airconditioner werkt in de stand van uw keuze.
	Vanaf de volgende keer werkt de airconditioner met dezelfde bedrijfsmodus.
	■ De werking starten
	1. Druk op de "MODUSKEUZETOETS en selecteer" een werkingsmodus.
	2. Druk op de "knop ON/OFF" (Aan/Uit).

	■ De werking stoppen
	3. Druk opnieuw op de "knop ON/OFF" (Aan/Uit).

	■ Om de temperatuurinstelling te wijzigen
	4. Druk op de "knop TEMPERATURE".




	De standen AUTO · DROGEN · KOELEN · VERWARMEN · VENTILATOR
	■ De instelling voor de luchtuitblaas wijzigen
	5. Druk op de "knop FAN" (Ventilator).

	De blaasrichting regelen
	U kan de luchtstroomrichting aanpassen voor een optimaal comfort.
	■ De horizontale lamellen (jaloezieën) instellen
	1. Druk op de "toets ZWENK ".
	2. Druk, wanneer de jaloezie de gewenste stand heeft bereikt, nogmaals op de "toets ZWENK ".

	■ De verticale schoepen (lamellen) afstellen

	Houd de knop vast en verdraai de verticale lamellen.
	(U vindt een knop links en rechts van de lamellen).


	De blaasrichting regelen
	■ Zo stelt u de luchtstroom in
	Werkingsmodus
	Situatie
	Uitblaaspatroon
	KOELEN
	VERWARMEN
	Werking met KRACHT
	In de modus KRACHTIG wordt het koel-, c.q. verwarmingseffect in elke werkingsmodus versterkt. U kunt de maximale capaciteit krijgen.
	■ De werking met KRACHT starten
	1. Druk op de "knop POWERFUL".

	■ Stand KRACHT annuleren
	2. Druk opnieuw op de "knop POWERFUL".



	Modus BUITENUNIT STIL
	De modus BUITENUNIT STIL vermindert het geluidsniveau van de buitenunit door de frequentie en het ventilatortoerental van de buitenunit te wijzigen. Deze functie is erg handig gedurende de nacht.
	■ Modus BUITENUNIT STIL inschakelen
	1. Druk op de "toets STIL".

	■ Modus BUITENUNIT STIL annuleren
	2. Druk nogmaals op de "toets STIL".



	De stand ECONO
	Met de stand ECONO is een efficiënte werking mogelijk door de waarde van het maximale energieverbruik te beperken. Deze functie is nuttig in situaties waarin aandacht nodig is om te verzekeren dat een stroomonderbreker niet in werking wordt gesteld ...
	■ De stand ECONO starten
	1. Druk op de "knop ECONO".

	■ De stand ECONO stoppen
	2. Druk opnieuw op de "knop ECONO".



	De bediening met de TIMER
	De timerfuncties zijn handig om de airconditioning ’s avonds en ’s morgens automatisch aan en uit te schakelen. U kunt ook TIMER UIT en TIMER AAN in combinatie gebruiken.
	■ De stand TIMER UIT gebruiken
	1. Druk op de knop "OFF TIMER".
	2. Druk op de "toets SELECTIE" tot de gewenste tijd wordt weergegeven.
	3. Druk opnieuw op de knop "OFF TIMER".

	■ Druk op de volgende toetsen om de UITSCHAKELTIMER uit te schakelen
	4. Druk op de "knop CANCEL" (Annuleren).




	De bediening met de TIMER
	■ Druk op de volgende toetsen om de TIMER AAN in te schakelen
	1. Druk op de knop "ON TIMER" (Timer Aan).
	2. Druk op de "toets SELECTIE" tot de gewenste tijd wordt weergegeven.
	3. Druk opnieuw op de knop "ON TIMER".

	■ De stand TIMER AAN annuleren
	4. Druk op de "knop CANCEL" (Annuleren).

	■ ON TIMER (Timer Aan) en OFF TIMER (Timer Uit) combineren
	Stand WEEKKLOK
	Er kunnen max. 4 timerinstellingen worden opgeslagen voor iedere dag van de week. Het is gemakkelijk, als de WEEKKLOK volgens de levensstijl van het gezin wordt ingesteld.
	■ De WEEKKLOK voor deze situaties gebruiken



	Stand WEEKKLOK
	■ Zo gebruikt u de WEEKKLOK
	1. Druk op "".
	2. Druk op de "SELECTIE-toets" om de gewenste dag van de week en het schakelmoment te selecteren.
	3. Druk op de "VOLGENDE-toets".
	4. Druk op de "toets SELECTIE" om de gewenste functie te selecteren.
	5. Druk op de "VOLGENDE-toets".
	6. Druk op de "toets SELECTIE" om de gewenste tijd te selecteren.
	7. Druk op de "VOLGENDE-toets".


	Stand WEEKKLOK
	8. Druk op de "toets SELECTIE" om de gewenste temperatuur te selecteren.
	9. Druk op de "VOLGENDE-toets".
	10. Druk op "" om de instelling te voltooien.

	Stand WEEKKLOK
	1. Druk op "".
	2. Druk op de "toets SELECTIE" om de te kopiëren dag van de week te bevestigen.
	3. Druk op de "KOPIEER-toets" om de kopieermodus te activeren.
	4. Druk op de "toets SELECTIE" om de gewenste nieuwe dag van de week te selecteren.
	5. Druk op de "KOPIEER-toets".
	6. Druk op "" om de instelling te voltooien.

	Stand WEEKKLOK
	1. Druk op "".
	2. Druk op de "toets SELECTIE" om de dag van de week en het te bevestigen schakelmomentnummer te selecteren.
	3. Druk op de " toets" om de bevestigingsmodus te verlaten.
	4. Druk op de "toets WEKELIJKS" terwijl "" op de LCD getoond wordt.
	5. Druk op "".
	6. Selecteer met behulp van de "SELECTIEtoets" de dag van de week die u wilt annuleren.
	7. Houd de "toets WEKELIJKS" 5 seconden ingedrukt.
	8. Houd de "toets WEKELIJKS" 5 seconden ingedrukt bij een normaal display.
	Noot voor multi-systeem
	■ De bedrijfsmodus selecteren
	1. Met een ingestelde maar niet ingeschakelde of niet aanwezige voorkeursruimte.
	2. Wanneer WEL een instelling van een voorkeursruimte wordt gebruikt.

	■ Modus NACHTRUST (Alleen voor apparaten voor alleen-koelen)
	■ De modus BUITENUNIT STIL (pagina 17.)
	1. Met een ingestelde maar niet ingeschakelde of niet aanwezige voorkeursruimte.
	2. Wanneer WEL een instelling van een voorkeursruimte wordt gebruikt.



	Noot voor multi-systeem
	■ Vergrendeling van de modus Koelen / Verwarmen (Alleen voor apparaten met warmtepomp)
	■ Instelling voor voorrang aan een kamer
	1. Werkingsmodus Prioriteit.

	Werkingsmodus in ruimte B, C en D
	Status van ruimte B, C en D wanneer het apparaat in Ruimte A in de modus KOELEN is geschakeld
	KOELEN of DROGEN of VENTILATOR
	VERWARMEN
	AUTO
	2. Voorkeur wanneer de modus KRACHTIG is ingeschakeld.
	3. Voorkeur wanneer de modus BUITENUNIT STIL is ingeschakeld.

	Zorg en reiniging
	■ Binnenunit, buitenunit en afstandsbediening
	1. Veeg deze met een droge zachte doek schoon.

	■ Frontpaneel
	1. Open het frontpaneel.
	2. Verwijder het frontpaneel.
	3. Maak het frontpaneel schoon.
	4. Monteer het frontpaneel.
	1. Open het frontpaneel. (pagina 28.)
	2. Verwijder de luchtfilter.
	3. Verwijder de deodoriseringsfilter uit titaniumapatiet.
	4. Reinig en vervang elke filter.
	5. Plaats de luchtfilter en de deodoriseringsfilter uit titaniumapatiet op de oorspronkelijke manier terug en sluit het frontpaneel.

	■ Luchtfilter
	1. Was de luchtfilters met water of reinig ze met een stofzuiger.

	■ Deodoriseringsfilter uit titaniumapatiet
	1. Zuig het stof weg en dompel de filter 10 tot 15 minuten in warm water als hij zeer vuil is.
	2. Verwijder de filter niet uit het frame wanneer u hem met water wast.
	3. Schud na het wassen het resterende water eruit en eraf en laat hem drogen in de schaduw.
	4. Omdat het filter van papier gemaakt is mag het niet uitgewrongen worden om het water eruit te verwijderen.
	1. Verwijder de lipjes op het filterframe en vervang door een nieuwe filter.

	Onderdeel
	Stuknr.
	KAF968A42
	Controleren
	■ Voorafgaand aan een lange stilstandperiode
	1. Laat alleen de ventilator (FAN) op een mooie dag gedurende een paar uur werken om de binnenkant te laten drogen.
	2. Schakel de onderbreker van de airconditioner in de kamer uit, nadat het bedrijf is gestopt.
	3. Reinig de luchtfilters en plaats deze terug.
	4. Schakel de onderbreker na het reinigen snel opnieuw in.
	5. Haal de batterijen uit de afstandsbediening.




	Problemen oplossen
	Controleer dit opnieuw vooraleer een onderhoudstechnicus te bellen.
	Controleer eerst of de unit abnormaal werkt. Zie de gevallen en de uitleg hieronder.
	De volgende gevallen zijn geen problemen van de airconditioner, maar hebben andere redenen. U kunt hem blijven gebruiken.
	Als een van de volgende symptomen optreedt, bel dan onmiddellijk de serviceleverancier.
	Vereisten voor verwijdering

	Uw product en de batterijen die met de afstandsbediening zijn meegeleverd, zijn met dit symbool gemarkeerd. Dit symbool betekent dat u geen elektrische en elektronische producten en batterijen mag mengen met niet-gesorteerd, huishoudelijk afval. Bij ...
	Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het product en het behandelen van het koelmiddel, olie en/of andere onderdelen moeten gebeuren door een bevoegde monteur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale wetgevi...
	Bij bepaalde bedrijfsomstandigheden kan de binnenzijde van de airconditioner vuil worden na een aantal seizoenen te zijn gebruikt, wat slechte prestaties tot gevolg heeft. Het is raadzaam om periodiek onderhoud door een specialist te laten uitvoeren ...
	De onderhoudskosten komen ten laste van de gebruiker.
	STORINGSDIAGNOSE VIA DE AFSTANDSBEDIENING

	Bij de apparaten van de serie ARC452A worden de delen voor de temperatuurweergave op het display van de hoofdunit gebruikt voor het melden van foutcodes.
	1. Wanneer gedurende 5 seconden op de knop TIMER CANCEL (Timer annuleren) wordt ingedrukt, knippert een indicatie "" op het temperatuurweergavegedeelte.
	2. Druk herhaaldelijk op de knop TIMER CANCEL (Timer annuleren) totdat u een continue pieptoon hoort.
	1. Een korte piep en twee opeenvolgende piepen geven aan dat de codes niet overeenkomen.
	2. Om de weergegeven code te annuleren, druk 5 seconden op de knop TIMER CANCEL. Als de knop gedurende 1 minuut niet wordt ingedrukt, annuleert de weergegeven code zichzelf.





