Gebruikers handleiding afstandsbediening Artel Airco
Functies Knoppen
TEMP: Temperatuur aanpassingsknop, stijging of daling van min 17°C tot max 30°C
AAN/UIT: inschakelen en uitschakelen
MODE: keuze tussen
COOL (koeling)
DRY (drogen)
HEAT (verwarming)
VENTILATOR (ventilatie)
AUTO (automatisch)
FAN: aanpassing van de ventilatorsnelheid (verandert bij elke druk)
SLEEP: werking in verminderd vermogen (aan/uit); geschikt voor nachtelijk gebruik
TURBO: werking in maximaal vermogen(aan/uit), schakelt automatisch uit na 20min.
SHORT CUT: favoriet-knop. Terugroepen van de voorkeursinstellingen
(druk 2 sec. = opslaan) (kort drukken = terugroepen)
TIMER ON: programma uitgestelde start (de tijd neemt toe met elke druk)
TIMER OFF: programma vertraagde uitschakeling (de tijd neemt toe met elke druk)
SWING: start/stop van de verticale luchtrichtingsklep (Continue swing)
DIRECT: Luchtrichting. Vergrendel de richtingsklep onder de gewenste hoek (verander de hoek bij elk druk)
LED: aan/uit LED-display van de wandunit

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY
1 = Temperatuur: geeft standaard de ingestelde temperatuur weer. Tijdens TIMER-aanpassing toont het de
ingestelde uren en minuten (keert automatisch terug naar de temperatuur). In de FAN-modus toont het niets.
2 = Signaaloverdracht (knippert bij het maken van aanpassingen)
3 = AAN. Dit symbool wordt geactiveerd wanneer het AAN commando is verzonden.
4 = Actieve MODE: AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN
5 = FAN snelheidsindicatie:
= Laag
= Gemiddeld
= Hoog
= AUTO = automatische FAN snelheid
6 = TIMER ON actief = Geplande start
7 = TIMER OFF actief = Geplande uitschakeling
8 = SLEEP actief = NACHT-modus
OPMERKING: de indicaties op de afbeelding van het display worden allemaal samen weergegeven, maar in de
praktijk zullen er slechts enkele actief zijn..

Handleiding Airco Afstandsbediening

1/3

16-6-2020 Rev.02

DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN
De afstandsbediening moet rechtstreeks naar de wandunit van de airconditioner worden gericht zonder obstakels.
Voorkom direct zonlicht op het signaalontvangst venster op de wandunit. Houd de afstandsbediening schoon en
droog. Gebruik nieuwe batterijen van hetzelfde merk en leeftijd; gebruik geen oude en nieuwe batterijen door
elkaar. Verwijder de batterijen als je de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt. Vervang de batterijen als het
display van de afstandsbediening slecht leesbaar wordt of vervaagd, of als signalen van de afstandsbediening alleen
op korte afstand worden ontvangen.
BATTERIJEN PLAATSEN (niet meegeleverd)
1) Verwijder het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening;
2) Plaats twee AA-batterijen van 1,5V rekening houdend met de + en - kant;
3) Plaats de deksel terug.

WERKING AIRCO
AUTOMATISCHE werking (AUTO-modus)
1. Druk na het inschakelen van de airco op de knop MODE totdat deze is geselecteerd op AUTO.
2. Stel de gewenste temperatuur in met de twee TEMP-knoppen (aanbevolen is om tussen 21°C en 28°C te blijven).
3. Schakel het apparaat in met de AAN/UIT-knop (één keer drukken gaat aan, nog een keer drukken is uit). Het LEDlampje op de wandunit gaat branden. De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld in AUTO (automatische
keuze) - geen enkele pijl geeft de snelheid op het display aan.
(Bediening: De airco kiest automatisch de bedrijfsmodus koelen, drogen of verwarmen, gebaseerd op het verschil
tussen de temperatuur ingesteld op de afstandsbediening en de gemeten temperatuur in de omgeving. Als deze
werking niet naar wens is, verander dan de MODE handmatig, met uitzondering van de AUTO).
Koeling / verwarming / ventilatie (COOL / HEAT / FAN-modi)
1. Als je niet tevreden bent met de AUTO-modus, wijzig dan de modus als volgt handmatig. Druk op de MODE-knop
totdat de gewenste modus is geselecteerd (COOL / HEAT / FAN).
2. Pas de gewenste temperatuur aan met de twee TEMP-knoppen (aanbevolen temperaturen zijn; boven 21°C in
koeling en onder 28°C in verwarming).
3. Pas de ventilatorsnelheid aan met de FAN SPEED-knop.
4. Schakel het apparaat in met de AAN/UIT-knop (één keer drukken gaat aan, nog een keer drukken is uit). Het LEDlampje op de wandunit gaat branden.
(OPMERKING: in de FAN modus - kan de temperatuur niet worden aangepast op de afstandsbediening).
Drogen (DRY-modus)
1. Druk op de MODE-knop totdat de DRY-indicatie is geselecteerd.
2. Pas de gewenste temperatuur aan met de twee TEMP-knoppen (aanbevolen temperatuur is tussen 21°C en 28°C)
3. Schakel het apparaat in met de AAN/UIT-knop (één keer drukken gaat aan, nog een keer drukken is uit); Het LEDlampje op de wandunit gaat branden. De ventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld op LAAG (niet aanpasbaar).
(Werking: Schakel de koelmodus in met een zeer lage uitlaatluchttemperatuur om het drogen te versnellen. Niet
geschikt voor het drogen van kleding).
Gebruik van TIMER (uur programmering)
Het is mogelijk om vertraagde inschakeling (TIMER ON) of vertraagde uitschakeling (TIMER OFF) in te stellen met
behulp van de TIME knoppen.
OPMERKING: De uren en minuten die je instelt met de volgende procedures, is de te verstrijken tijd en geen kloktijd.
TIMER ON (geprogrammeerde inschakeling). Te beginnen met een uitgeschakelde airconditioner:
1. Druk op de TIMER ON-knop (het symbool wordt geactiveerd op het display van de afstandsbediening). De cijfers
op het display geven de UREN en MINUTEN aan die moeten voorbijgaan voor het inschakelen;
2. door herhaaldelijk op de knop te drukken, gaat deze aanpassing verder in stappen van 30 minuten tot waarde
10:00 (10 uur); na elke druk wordt de stap verhoogd in stappen van 1 uur.
3. Na deze aanpassing zendt de afstandsbediening na ongeveer een halve seconde het signaal naar de wandunit (het
TIMER-lampje gaat branden) en na nog eens 2 seconden wordt de temperatuur getoond op afstandsbediening.
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4. Om deze programmering te annuleren, gaat je te werk zoals hierboven beschreven, totdat de tijd op 0:00 staat.
TIMER OFF (geprogrammeerde uitschakeling). Te beginnen met een ingeschakelde airconditioner:
1. Druk op de TIMER OFF-knop (het symbool wordt geactiveerd op het display van de afstandsbediening).
De cijfers op het display geven de UREN en MINUTEN aan die moeten voorbijgaan voor het uitschakelen;
2. Door herhaaldelijk op de knop te drukken, gaat deze aanpassing verder in stappen van 30 minuten tot
waarde 10:00 (10 uur); na elke druk wordt de stap verhoogd in stappen van 1 uur.
3. Na deze aanpassing zendt de afstandsbediening na ongeveer een halve seconde het signaal naar de wandunit (het
TIMER-lampje gaat branden) en na nog eens 2 seconden wordt de temperatuur getoond op afstandsbediening
4. Om deze programmering te annuleren, gaat je te werk zoals hierboven beschreven, totdat de tijd op 0:00 staat.
TIMER AAN en UIT (inschakelen + uitschakelen geprogrammeerd).
Het is mogelijk om beide hierboven beschreven functies te programmeren zodat ze achter elkaar plaatsvinden.
Degene waarvan het geprogrammeerde aantal uren minder is, zal de eerste zijn.
1. Stel in volgorde af zoals beschreven bij TIMER ON en TIMER OFF, te beginnen met het programmeren van de
functie die eerst moet plaatsvinden (aan en dan uit, of andersom).
Verzwakte werking (SLEEP-knop)
1. Tijdens het koelen of verwarmen, door op de SLEEP-knop te drukken zal er een verzwakking van de temperatuur
instelling komen, in vergelijking met de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening; op deze manier heb je ook
een lager energieverbruik.
2. Bij Koelen is de temperatuur na 1 uur met 1°C gestegen en na nog een uur weer met 1°C; waarna het constant
blijft.
- Bij Verwarming is de temperatuur na 1 uur met 1°C gedaald en na nog 1 uur weer met 1°C; waarna het constant
blijft.
3. Je kunt deze functie 's nachts of tijdens je afwezigheid gebruiken van huis.
4. Na 7 uur (*) wordt de airconditioning automatisch uitgeschakeld. Om dit programma handmatig uit te schakelen
druk je opnieuw op de SLEEP-toets.
(*) Als TIMER OFF samen met SLEEP is geactiveerd, wordt de duur van de SLEEP-functie die van de TIMER OFFfunctie, daarom kan deze minder dan of langer dan 7 uur zijn.
Maximale werking (TURBO-knop)
1. Tijdens het koelen of verwarmen door op de TURBO-knop te drukken, zal de airco continu draaien op vol
vermogen zonder rekening te houden met de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening. Stopt na 20 min.
2. Door nogmaals op de TURBO-knop te drukken schakel je dit programma weer uit.
Favoriete instellingen (SHORT CUT-knop)
1. Als u langer dan 2 sec. de SHORT CUT-knop indrukt, dan worden de volgende instellingen van de
afstandsbediening onthouden: MODUS, temperatuur, ventilatiesnelheid, SLAAP-functie.
2. Door kort op deze knop te drukken worden de eerder opgeslagen instellingen allemaal samen opgeroepen op de
afstandsbediening, en als het ook op de airconditioner staat.
3. Als u kort na het plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening op SHORT CUT drukt, krijgt u een AUTOmodus met interne temperatuur van 26°C.
WERKING ZONDER AFSTANDSBEDIENING
(Noodbedieningstoets)
In geval van storing of verlies van de afstandsbediening, kun je de airconditioning handmatig bedienen, via de
noodknop.
1. Til het voorpaneel op en zoek de positie van de noodknop. (rechts onder in de hoek)
2. Druk op de knop:
- de eerste keer dat de modus is ingesteld AUTO (zie uitleg op vorige pagina's) met temperatuurregeling bij 24°C;
- een tweede druk verandert de modus in GEFORCEERDE KOELING (zonder regeling: duur max 30 min. en daarna
verder in AUTO modus)
- een verdere druk schakelt de airconditioner UIT (OFF).
3. Sluit het voorpaneel.
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