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Air-Conditioners
INDOOR UNIT
PEFY-P15,P20,P25,P32,P40,P50,P63 VMS1-E
PEFY-P15,P20,P25,P32,P40,P50,P63 VMS1L-E

G
B

P
O

H
G

S
V

C
Z

T
R

R
U

G
R

P
N

L
I

E
F

D
S

L

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.

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‡.

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.

IfiLETME 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.
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1 [Set Temperature] Button

2 [Timer Menu] Button 3 [Mode] Button

[Monitor/Set] Button [Back] Button

4 [Timer On/Off] Button 5 [Louver] Button

[Set Day] Button [Operation] Button

6 [Fan Speed] Button 7 [Vane Control] Button

8 [Ventilation] Button

[Operation] Button

9 [Check/Clear] Button 0 [Test Run] Button

A [Filter] Button B [ON/OFF] Button

[ ] Button

C Position of built-in room temperature sensor D [Set Time] Button

• Never expose the remote controller to direct sunlight. Doing so can result in
the erroneous measurement of room temperature.

• Never place any obstacle around the lower right-hand section of the remote
controller. Doing so can result in the erroneous measurement of room tem-
perature.

Remote controller-Button
Fernbedienungs-Taste
Touche Commande à distance

1 [Set Temperature]-Taste

2 [Timer Menu]-Taste 3 [Mode]-Taste

[Monitor/Set]-Taste [Back]-Taste

4 [Timer On/Off]-Taste 5 [Louver]-Taste

[Set Day]-Taste [Operation]-Taste

6 [Fan Speed]-Taste 7 [Vane Control]-Taste

8 [Ventilation]-Taste

[Operation]-Taste

9 [Check/Clear]-Taste 0 [Test Run]-Taste

A [Filter]-Taste B [ON/OFF]-Taste

[ ]-Taste

C Position des eingebauten Raumtemperatursensors

D [Zeiteinstell]-Tasten

• Die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Raum-
temperatur wird sonst nicht korrekt gemessen.

• Den rechten unteren Teil der Fernbedienung nicht blockieren. Die Raum-
temperatur wird sonst nicht korrekt gemessen.

1 Touche [Set Temperature] (Réglage de la température)

2 Touche [Timer Menu] (Menu de la minuterie) 3 Touche [Mode]

Touche [Monitor/Set] (Contrôle/réglage) Touche [Back] (Retour en arrière)

4 Touche [Timer On/Off] (Minuterie Marche/Arrêt) 5 Touche [Louver] (Louvre)

Touche [Set Day] (Réglage du jour) Touche [Operation] (Fonctionnement)

6 Touche [Fan Speed] (Vitesse du ventilateur) 7 Touche [Vane Control] (Commande des ailettes)

8 Touche [Ventilation]

Touche [Operation] (Fonctionnement)

9 Touche [Check/Clear] (Contrôler/effacer) 0 Touche [Test Run] (Essai de fonctionnement)

A Touche [Filter] (Filtre) B Touche [ON/OFF] (Marche/arrêt)

Touche [ ]

C Position du capteur de température de la pièce intégré

D Touche de [réglage de l’heure]

• Ne jamais laisser la commande à distance en plein soleil sinon les données de
température ambiante risquent d’être erronées.

• Ne jamais placer d’obstacle devant la partie inférieure droite de la commande
à distance sinon la lecture des températures ne sera pas correcte.

1 Pulsante [Impostazione temperatura]

2 Pulsante [Menu timer] 3 Pulsante [Modalità]

Pulsante [Monitor/Impostazione] Pulsante [Indietro]

4 Pulsante [Timer Attivato/Non attivato] 5 Pulsante [Deflettore]

Pulsante [Impostazione giorno] Pulsante [Funzionamento]

6 Pulsante [Velocità di ventilazione] 7 Pulsante [Comando lamelle]

8 Pulsante [Ventilazione]

Pulsante [Funzionamento]

9 Pulsante [Controlla/Cancella] 0 Pulsante [Prova di funzionamento]

A Pulsante [Filtro] B Pulsante [ACCENSIONE/SPEGNIMENTO]

Pulsante [ ]

C Posizione del sensore temperatura ambiente incorporato

D Pulsante [Imposta ora]

• Non esporre mai il comando a distanza alla luce diretta del sole, in quanto
questo può alterare la corretta rilevazione della temperatura ambiente.

• Non porre alcun ostacolo attorno alla sezione inferiore destra del comando a distan-
za, in quanto questo può alterare la corretta rilevazione della temperatura ambiente.

1 Botón [Ajuste de la temperatura]

2 Ajuste [Menú de temporizador] 3 Botón [Modo]

Botón [Monitor/ajuste] Botón [Atrás]

4 Botón [Conexión/desconexión de temporizador] 5 Botón [Rejilla]

Botón [Ajuste del día] Botón [Funcionamiento]

6 Botón [Velocidad de ventilador] 7 Botón [Control de los deflectores]

8 Botón [Ventilación]

Botón [Funcionamiento]

9 Botón [Comprobar/Borrar] 0 Botón [Prueba de funcionamiento]

A Botón [Filtro] B Botón [ON/OFF]

Botón [ ]

C Posición del sensor de temperatura ambiente incorporado

D Botón [Ajuste de la hora]

• Nunca exponga el mando a distancia a la luz directa del sol. Si lo hace, se
producirá una lectura errónea de la temperatura de la habitación.

• Nunca ponga ningún obstáculo alrededor de la sección inferior derecha del mando a
distancia. Si lo hace, se producirá una lectura errónea de la temperatura de la habitación.

Controlador remoto-Botón
Bottone dell’unità del comando a distanza
Knop afstandbediening
Botão do controlo remoto
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1 [Temperatuur instellen]-knop

2 [Timermenu]-knop 3 [Modus]-knop

[Monitor/Instellen]-knop [Terug]-knop

4 [Timer Aan/Uit]-knop 5 [Jaloezie]-knop

[Datum instellen]-knop [Werking]-knop

6 [Ventilatorsnelheid]-knop 7 [Ventilatorblad regelen]-knop

8 [Ventilatie]-knop

[Werking]-knop

9 [Invoeren/Wissen]-knop 0 [Proefdraaien]-knop

A [Filter]-knop B [ON/OFF (AAN/UIT)]-knop

[ ]-knop

C Positie van ingebouwde kamertemperatuursensor

D [Tijd instellen]-knop

• 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 kamertemperatuur onjuist gemeten wordt.

1 Botão [Set Temperature]

2 Botão [Timer Menu] 3 Botão [Mode]

Botão [Monitor/Set] Botão [Back]

4 Botão [Timer On/Off] 5 Botão [Louver]

Botão [Set Day] Botão [Operation]

6 Botão [Fan Speed] 7 Botão [Vane Control]

8 Botão [Ventilation]

Botão [Operation]

9 Botão [Check/Clear] 0 Botão [Test Run]

A Botão [Filter] B Botão [ON/OFF]

Botão [ ]

C Posição do sensor da temperatura ambiente incorporado

D Botão [Set Time]

• Nunca exponha o controlo remoto à luz directa do sol, porque pode dar-lhe
valores de temperatura da peça anormais.

• Nunca coloque nenhum obstáculo em volta da secção inferior direita do con-
trolo remoto, pois isso pode dar-lhe valores de temperatura da peça anormais.

ON/OFF 

FILTER

CHECK

CLEAR

MENU ON/OFF

TEST

TEMP.

CLOCK OPERATION

BACK DAYMONITOR/SET
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1 Кнопка [Установить температуру]

2 Кнопка [Меню реле времени] 3 Кнопка [Режим]

Кнопка [Монитор/Установка] Кнопка [Назад]

4 Кнопка [Реле времени Вкл./Выкл.] 5 Кнопка [Вентиляционная решетка]

Кнопка [Установить дату] Кнопка [Режим эксплуатации]

6 Кнопка [Скорость вентилятора] 7 Кнопка [Контроль лопасти]

8 Кнопка [Вентиляция]

Кнопка [Режим работы]

9 Кнопка [Проверка/Очистка] 0 Кнопка [Тестовыи прогон]

A Кнопка [Фильтр] B Кнопка [ВКЛ./ВЫКЛ.]

Кнопка [ ]

C Позиция встроенного датчика температуры помещения

D Кнопка [Настройка времени]

• Никогда не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию
прямых солнечных лучей. Это может привести к неправильным
замерениям температуры в помещении.

• Никогда не помещайте какое-либо препятствие перед нижней правой
секцией пульта дистанционного управления. Это может привести к
неправильному замерению температуры в помещении.

1 [S›cakl›k Ayar›] Dü¤mesi

2 [Oda S›cakl›¤› Ayar›] Dü¤mesi 3 [Program Seçme] Dü¤mesi

[Saat Ayar›] Dü¤mesi [Geri] Dü¤mesi

4 [Saatli/Sürekli Çal›flma] Dü¤mesi 5 [Pancur] Dü¤mesi

[Gün Ayar›] Dü¤mesi [Program] Dü¤mesi

6 [Vantilatör H›z› Ayarlama] Dü¤mesi 7 [Hava Ak›m›n› Afla¤›/Yukar› Yönlendirme] Dü¤mesi

8 [Havaland›rma] Dü¤mesi

[Program] Dü¤mesi

9 [Kontrol/Entegre] Dü¤mesi 0 [Deneme Çal›flmas›] Dü¤mesi

A [Filtre] Dü¤mesi B [Açma/Kapama] Dü¤mesi

[ ] Dü¤mesi

C Entegre oda s›cakl›¤› sensörü konumu

D [Saat Ayar›] Dü¤mesi

• Uzaktan kumanda ünitesini günefl ›fl›¤›na maruz b›rakmay›n. Aksi taktirde oda
s›cakl›¤›n›n yanl›fl ölçülmesine neden olabilirsiniz.

• Uzaktan kumanda ünitesinin sa¤ alt köflesinin önünü hiçbir flekilde kapatmay›n.
Aksi taktirde oda s›cakl›¤›n›n yanl›fl ölçülmesine neden olabilirsiniz.

1 ∫Ô˘ÌÈ [Set Temperature]

2 ∫Ô˘ÌÈ [Timer Menu] 3 ∫Ô˘ÌÈ [Mode]

∫Ô˘ÌÈ [Monitor/Set] ∫Ô˘ÌÈ [Back]

4 ∫Ô˘ÌÈ [Timer On/Off] 5 ∫Ô˘ÌÈ [Louver]

∫Ô˘ÌÈ [Set Day] ∫Ô˘ÌÈ [Operation]

6 ∫Ô˘ÌÈ [Fan Speed] 7 ∫Ô˘ÌÈ [Vane Control]

8 ∫Ô˘ÌÈ [Ventilation]

∫Ô˘ÌÈ [Operation]

9 ∫Ô˘ÌÈ [Check/Clear] 0 ∫Ô˘ÌÈ [Test Run]

A ∫Ô˘ÌÈ [Filter] B ∫Ô˘ÌÈ [ON/OFF]

∫Ô˘ÌÈ [ ]

C £¤ÛË ÙÔ˘ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓÔ˘ ıÂÚÌÔÌ¤ÙÚÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘

D ∫Ô˘Ì› [ƒ‡ıÌÈÛË˜ ÒÚ·˜]

• ªËÓ ÂÎÙ›ıÂÙÂ ÔÙ¤ ÙÔ ̄ ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ÊÒ˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚÂ›

Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.

• ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ ÔÙ¤ ÂÌfi‰È· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ

¯ÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜. ∞˘Ùfi ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

Ï·Óı·ÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘.

∆ËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ-∫Ô˘Ì›
Кнопка контроллера ДУ
Uzaktan kumanda ünitesi - Dü¤me
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A Hora actual/Hora do temporizador

B Indicador de controlo centralizado

C Indicador de temporizador OFF

D Indicador de modo do temporizador

E Visor do modo de funcionamento:  REFRIGERAÇÃO,  DESUMIDIFICAÇÃO,  AUTO,

 VENTOINHA,  AQUECIMENTO

F Indicador do modo de funcionamento G Temperatura predefinida

H Indicador de corrente I Aba

J Ventilação K Sinal do filtro

L Posição do sensor M Temperatura ambiente

N Regulação da palheta O Velocidade da ventoinha

P Lâmpada de funcionamento

A Huidige tijd/Timertijd

B Indicatielampje voor centraal regelen

C Indicatielampje timer UIT

D Indicatielampje timermodus

E Werkingsstand:  KOELEN,  DROGEN,  AUTO,   VENTILATOR,  VERWARMEN

F Indicatielampje functiemodus G Vooraf ingestelde temperatuur

H Voedingsindicatielampje I Jaloezie

J Ventilatie K Filterteken

L Plaats van sensor M Kamertemperatuur

N Instelling ventilatorblad O Ventilatorsnelheid

P Bedrijfslamp

A Current time/Timer time

B Centralized control indicator

C Timer OFF indicator

D Timer mode indicator

E Operation mode display:  COOL,  DRY,  AUTO,  FAN,  HEAT

F Function mode indicator G Preset temperature

H Power indicator I Louver

J Ventilation K Filter sign

L Sensor position M Room temperature

N Vane setting O Fan speed

P Operation lamp

A Heure réelle/heure de la minuterie

B Témoin de commande à distance centralisée

C Témoin de minuterie OFF

D Témoin de mode de minuterie

E Affichage du mode de fonctionnement:  COOL,  DRY,  AUTO,  FAN,  HEAT

(  REFROIDISSEMENT,  DESHUMIDIFICATION,

 AUTO,  VENTILATEUR,  CHAUFFAGE)

F Témoin de mode de fonctionnement G Température prédéfinie

H Témoin d’alimentation I Louvre

J Ventilation K Signe du filtre

L Position du capteur M Température de la pièce

N Réglage des ailettes O Vitesse du ventilateur

P Témoin de fonctionnement

A Ora corrente/Timer

B Indicatore comando centralizzato

C Indicatore Timer non attivato

D Indicatore modalità Timer

E Visualizzazione modalità di funzionamento:   COOL,  DRY,  AUTO,  FAN,  HEAT

F Indicatore modalità funzione G Preimpostazione temperatura

H Indicatore alimentazione I Deflettore

J Ventilazione K Simbolo del filtro

L Posizione del sensore M Temperatura ambiente

N Impostazione lamelle O Velocità di ventilazione

P Spia di funzionamento

A Hora actual/hora del temporizador

B Indicador de control centralizado

C Indicador de desconexión del temporizador

D Indicador de modo del temporizador

E Pantalla de modo de funcionamiento:  REFRIGERACIÓN,  DESHUMIDIFICACIÓN,

 MODO AUTOMÁTICO,  VENTILADOR,

 CALEFACCIÓN

F Indicador de modo de función G Temperatura prefijada

H Indicador de encendido I Rejilla

J Ventilación K Señalización de filtro

L Posición de sensor M Temperatura de la habitación

N Ajuste de deflectores O Velocidad del ventilador

P Lámpara de funcionamiento

A Aktuelle Uhrzeit/Timer-Zeit

B Anzeige für Zentralsteuerung

C Timer-OFF-Anzeige

D Anzeige des Timer-Modus

E Betriebsartenanzeige:  COOL,  DRY,  AUTO,  FAN,   HEAT

F Anzeige des Funktionsmodus G Voreingestellte Temperatur

H Netzanzeige I Luftklappe

J Ventilation K Filtersymbol

L Sensorposition M Raumtemperatur

N Flügeleinstellung O Ventilatorgeschwindigkeit

P Betriebsanzeige

Remote controller-Display
Fernbedienung-Anzeige
Affichage Commande à distance

Controlador remoto-Indicador
Display dell’unità del comando a distanza
Display afstandbediening
Visualização do controlo remoto

ON/OFF 

ERROR CODE

TIME
ON

OFF

Hr

AFTER

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

TIMER

AFTER

ONLY 1Hr.

˚C˚F WEEKLY
SIMPLE

AUTO OFF

FILTER
FUNCTION

˚C˚F

TEMP.

E

B

C

HIN MG PJ D

L

A O

F

K

E

I

NL

GB

D

F P
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A Текущее время/таимер

B Индикатор централизованного контроля

C Индикатор реле времени в положении ВЫКЛ.

D Индикатор режима реле времени

E Дисплеи режима эксплуатации:  COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ),  DRY (СУШКА),

 AUTO (АВТО),  FAN (ВЕНТИЛЯТОР),

 HEAT (ОБОГРЕВ)

F Индикатор режима функционирования

G Предварительно заданная температура

H Индикатор мощности I Заслонка

J Вентиляция K Символ фильтра

L Позиция датчика M Температура в помещении

N Установка лопасти O Скорость вентилятора

P Рабочая лампа

A Mevcut saat/Zamanlay›c›

B Merkezi kontrol alt›nda

C Zamanlay›c› KAPALI

D Zamanlay›c› modu

E Programlama modu:  SO⁄UTMA,  KURUTMA,  OTOMAT‹K,  FAN,  ISITMA

F Fonksiyon ayarlama modu G ‹stenilen s›cakl›k

H Elektrik AÇIK I Pancur

J Havaland›rma K Filtre iflareti

L Sensör konumu M Oda s›cakl›¤›

N Hava ak›m› O Vantilatör h›z›

P Çal›flma ›fl›¤›

A ∆ÚÂ¯Ô˘Û· ˆÚ·/øÚ· ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎÔÙË

B ∂Ó‰ÂÈÍË ÎÂÓÙÚÈÎÔ˘ ÂÏÂÁ¯Ô˘

C ∂Ó‰ÂÈÍË ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎÔÙË OFF

D ∂Ó‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ·˜ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÎÔÙË

E ∂Ó‰ÂÈÍË ÙÚÔÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ·˜:  COOL,  DRY,  AUTO,  FAN,  HEAT

F ∂Ó‰ÂÈÍË ÙÚÔÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ·˜ G ¶ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌÂÓË ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ·

H ∂Ó‰ÂÈÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ·˜ I °ÚÈÏÏÈÂ˜

J ∂Í·ÂÚÈÛÌÔ˜ K ™ËÌ· ÊÈÏÙÚÔ˘

L £ÂÛË ·ÈÛıËÙËÚ· M £ÂÚÌÔÎÚ·ÛÈ· ‰ˆÌ·ÙÈÔ˘

N ƒ˘ıÌÈÛË ÙÂÚ˘ÁÈÔ˘ O ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ

P ºˆÙ·ÎÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ·˜

∆ËÏÂ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ-∂›‰ÂÈÍË
Дисплей контроллера ДУ
Uzaktan kumanda ünitesi-Göstergesi
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[Fig. A]

<PEFY-P-VMS1(L)-E>

A

A: Filter
Filter
Filtre
Filtro
Filtro
Filter
Filtro
º›ÏÙÚÔ

Фильтр
Filtre

: Air Flow
Luftstrom
Flux d’air
Flujo de aire
Flusso d’aria
Luchtstroom
Fluxo de Ar
ƒÔ‹ ·¤Ú·

Воздушный поток
Hava Ak›m›

KB79H131H03_illust.p65 7/1/09, 11:30 AM8
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1. Veiligheidsvoorschriften

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 in de afbeeldingen worden gebruikt

: 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.

: Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen. (Dit sym-

bool staat op de sticker van het apparaat.) <Kleur: geel>

: 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 nodig
altijd gemakkelijk kunt raadplegen. Als iemand anders het apparaat ook
gaat bedienen, dient u hem of haar deze gebruiksaanwijzing te geven.

 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.

• Laat geen water (of zeepsop e.d.) op de elektrische onderdelen komen.
• Vloeistof op elektrische onderdelen zou brand of een elektrische schok

kunnen veroorzaken.
Opmerking 1: Voor het schoonmaken van de warmtewisselaar en de

afvoerbak dient u een waterdichte afdekking aan te bren-
gen, om de regelkast, de motor en de LEV droog te hou-
den.

Opmerking 2: Probeer nooit het waswater voor de afvoerbak en de
warmtewisselaar via de afvoerpomp te lozen. Zorg voor
aparte afvoer daarvan.

• 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.

• Gebruik geen toevoeging voor lekkagedetectie.

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 dat het apparaat wordt aangesloten op een groep van het lichtnet

die hierop is berekend. Andere apparatuur die op dezelfde groep wordt
aangesloten, kan 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.

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.
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• 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:
• Probeer niet om aanpassingen te maken in de airconditioner. Raadpleeg

voor eventuele reparatie of inwendig onderhoud uw leverancier. Ondes-
kundige reparaties kunnen leiden tot waterlekkage, elektrische schok-
ken, brandgevaar e.d.

• 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.

2. Namen en functies van de verschillende onderdelen

Het filter erop zetten en eraf halen

[Fig. A] (P.8)

3. Hoe het apparaat te bedienen

Voordat u het apparaat gaat gebruiken

• Start het apparaat nadat “PLEASE WAIT”(EVEN GEDULD A.U.B.) niet meer
wordt weergegeven. “PLEASE WAIT” (EVEN GEDULD A.U.B.) wordt als het
apparaat wordt ingeschakeld en na een stroomstoring, kort (max. 3 minuten)
in de kamertemperatuurdisplay weergegeven. Dit betekent niet dat de
airconditioner niet goed functioneert.

• De werkingsstand van een binnenapparaat wordt beperkt door de werkings-
status van het buitenapparaat waarop een bepaald binnenapparaat is aange-
sloten. Als een buitenapparaat en enkele van de binnenapparaten die op de
buitenapparaten zijn aangesloten bijvoorbeeld al in de koelmodus werken, dan
is de koelmodus alleen beschikbaar voor de overige apparaten in dezelfde
groep. Als er een andere modus wordt opgeroepen, dan zal het symbool dat
bij de opgeroepen modus hoort, knipperen zodat de gebruiker weet dat de
modus momenteel niet beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor de droog- en
verwarmingsmodus. De beperking geldt echter niet voor de modellen die ge-
lijktijdig koelen/verwarmen ondersteunen.

• De buitenapparaten stoppen als alle binnenapparaten die op hun respectieve-
lijke buitenapparaten zijn aangesloten, stoppen.

• 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.

 Voorzichtig:
• Neem bij het verwijderen van het filter voorzorgsmaatregelen om uw ogen

te beschermen tegen stof. Als u ook op een stoel of een kruk moet klim-
men om het filter te verwijderen, wees dan voorzichtig dat u niet valt.

• Schakel de stroomtoevoer geheel uit alvorens het filter te vervangen.
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• Er wordt geen lucht uitgeblazen als u het apparaat op verwarmen zet.*
- Om te voorkomen dat er koele lucht ontsnapt, wordt de binnenventilator ge-

leidelijk hoger geschakeld van heel lichte luchtstroom naar zwakke lucht-
stroom naar de ingestelde luchtstroom al naar gelang de verhoging van de
temperatuur van de uitgeblazen lucht. Wacht een ogenblik totdat de lucht-
stroom er normaal uitgeblazen wordt.

• De ventilator draait niet op de ingestelde snelheid.*
- Bij sommige modellen schakelt het systeem over op een heel lichte lucht-

stroom als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt heeft. In
andere gevallen stopt het om te voorkomen dat er koele lucht ontsnapt tij-
dens ontdooien.

• Er komt lucht uit het apparaat zelfs als de operatie gestopt is.*
- De binnenventilator blijft soms voor ongeveer 1 minuut nadat u het apparaat

hebt uitgezet doordraaien om de extra hitte die door de elektrische verwar-
ming is afgegeven, eruit te blazen. De ventilatorsnelheid verandert naar laag
of hoog.

3.3. Aanpassen van de kamertemperatuur
De kamertemperatuur veranderen
Druk op de 1 [Temperatuur instellen]-knop en stel de gewenste kamertem-
peratuur in.
Door eenmaal op  of  te drukken verandert de instelling met 1 °C.
Door te blijven drukken, zal de instelling met 1 °C blijven veranderen.

• De binnentemperatuur kan binnen het hiernavolgende bereik ingesteld wor-
den.

Koelen/drogen :19 – 30 °C
Verwarmen :17 – 28 °C

• De temperatuur kan in de ventilatormodus niet worden ingesteld.

* De display geeft een bereik aan van 8 – 39 °C. Voor temperaturen daarboven
of daaronder blinkt de display op 8 – 39 °C om u op de hoogte te stellen van
het feit dat de kamertemperatuur hoger of lager is dan de temperatuur op de
display.

3.4. Aanpassen van de ventilatorsnelheid
De ventilatorsnelheid wijzigen
Elke keer als u de 6 [Ventilatorsnelheid]-knop eenmaal indrukt, schakelt het de
snelheidsinstelling achtereenvolgens van laag naar hoog.

In de droogstand gaat de binnenventilator automatisch over op lage snelheid. U
kunt de ventilatorsnelheid niet wijzigen in deze stand. (Alleen de display op de
afstandsbediening wijzigt.)

* Bij elke druk op de ventilatorsnelheid-keuzeknop verandert de ventilatorsnelheid.

[PEFY-P-VMS series]
Ventilatorsnelheid: 3 fasen

Display:  (Laag)→  (Midden)→  (Hoog)→  (AUTOM.*)

* Deze instelling kan alleen met de MA-afstandsbediening worden aangepast.

3.5. Ventilatie
• De ventilatie-eenheid (OA-verwerkingseenheid of LOSSNAY) gaat automa-

tisch werken als het binnenapparaat dat hieraan is gekoppeld, begint te wer-
ken.

• Als de 8 [Ventilatie]-knop wordt ingedrukt terwijl het binnenapparaat wordt
gestopt, begint alleen de ventilator te werken.

• Druk op de 8 [Ventilatie]-knop om de ventilatorsnelheid te veranderen.

• Afhankelijk van het model gaat de ventilator van het binnenapparaat werken
als het apparaat in de ventilatiemodus staat.

3.1. AAN/UIT
Wanneer u het apparaat aan wilt zetten
1. Druk of de B [ON/OFF] knop

Het P Aan/Uit-lampje gaat branden en het apparaat gaat aan.

Wanneer u het apparaat uit wilt zetten
1. Druk weer op de B [ON/OFF] knop

Het Aan/Uit-lampje gaat uit en het apparaat schakelt uit.

• Wanneer de toetsen eenmaal zijn ingesteld, zal daarna bij indrukken van de
[ON/OFF]-knop het apparaat telkens weer in dezelfde stand gaan werken.

• Als het apparaat aanstaat gaat het lampje boven de [ON/OFF]-knop branden.

 Voorzichtig:
Ook al drukt u de [ON/OFF]-knop na afloop van de werking onmiddellijk op-
nieuw in, de werking kan pas na ongeveer 3 minuten weer hervat worden.
Deze functie beschermt het apparaat. Het apparaat begint na ongeveer 3
minuten automatisch weer te werken.

3.2. Een stand selecteren
Wanneer u een stand wilt selecteren
1. Druk op de 3 [Modus (Back)]-knop

Bij meermalen indrukken van de bedieningstoets schakelt de werking over
tussen E “ KOELEN”, “ DROGEN”, “ VENTILATOR”, (“ AUTO”), en
(“ VERWARMEN”). Zie het gedeelte over de display voor de werkingsstanden.

Voor koelen
Druk op de 3 [Modus (Back)]-knop en breng de “ KOELEN” -display op het
scherm.

Voor drogen
Druk op de 3 [Modus (Back)]-knop en breng de “ DROGEN” -display op het
scherm.

• De binnenventilator schakelt over op lage snelheid waarbij deze het verande-
ren van de ventilatorsnelheid onmogelijk maakt.

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

Voor de ventilator
Druk op de 3 [Modus (Back)]-knop en breng de “ VENTILATOR” -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 luchtvochtig-
heid laag te houden.

Voor verwarmen
Druk op de 3 [Modus (Back)]-knop en breng de “ VERWARMEN” -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.

 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:*
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3.6. Overige
: Dit wordt weergegeven als de regeling van het appa-
raat door een separaat verkochte centrale regel-
eenheid wordt uitgevoerd, enz.

STAND BY 
DEFROST

: Dit wordt weergegeven vanaf het moment dat u het
apparaat op de verwarmingsstand zet totdat er warme
lucht uitgeblazen wordt.

CHECK : Wordt weergegeven als er iets fout gaat met het ap-
paraat.

NOT AVAILABLE : Als een knop ingedrukt wordt voor een functie die
het binnenapparaat niet kan uitvoeren, dan gaat deze
display tegelijk met de display voor die functie blin-
ken.

: In het systeem waarin de [sensor] display weerge-
geven wordt als de “afstandsbediening”, wordt de
kamertemperatuursmeting uitgevoerd door de in de
afstandsbediening ingebouwde
kamertemperatuurssensor.

FILTER : Wordt weergegeven als het filter gereinigd moet wor-
den.
Druk tweemaal op de A [Filter ( )]-knop, en de weer-
gave verdwijnt.

5. Het apparaat schoonhouden

Laat filteronderhoud altijd door onderhoudspersoneel uitvoeren.
Voordat u het apparaat schoonmaakt, zorg er dan voor dat u de stroom-
voorziening UIT zet.

 Voorzichtig:
• Voordat u begint met schoonmaken, moet u het apparaat stoppen en de

stroomvoorziening UITzetten. Onthoud dat de ventilator in het apparaat
met hoge snelheid draait, hetgeen ernstige verwondingen kan veroorza-
ken.

• Binnenapparaten zijn uitgerust met filters om stof uit ingezogen lucht te
verwijderen. Reinig de filters volgens de hieronder aangegeven metho-
des. (Het standaardfilter moet normaal gesproken eenmaal per week
schoongemaakt worden, en het ‘long-life’ filter aan het begin van elk sei-
zoen.)

• De levensduur van het filter is afhankelijk van de plaats waar het appa-
raat is geïnstalleerd en van de frequentie waarmee dit wordt gebruikt.

Hoe te reinigen
• Haal het stof er voorzichtig af of maak het schoon met de stofzuiger. In het

geval van ernstige vervuiling moet u het filter in lauw water met een neutraal
(af)wasmiddel wassen en het daarna goed uitspoelen om het wasmiddel er
volledig uit te halen. Droog het filter na het afgewassen te hebben en zet het
weer in het apparaat.

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

het te verwarmen bij een vuur, enz. Als u dit doet kan het filter vervor-
men.

• Als u het filter in heet water (van meer dan 50 °C) wast, dan kan het ook
vervormen.

 Voorzichtig:
Giet of sproei nooit water of een brandbare spray op de airconditioner. Als u
het apparaat op deze manier schoonmaakt kan dit een defect van de
airconditioner, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

4. Hoe u uw apparaat op een slimme manier kunt gebruiken
Zelfs minimale stappen om voor uw airconditioner te zorgen kunnen u hel-
pen om het gebruik ervan veel effectiever te maken voor wat betreft presta-
ties, elektriciteitsverbruik, enz.

De correcte kamertemperatuur instellen
• In de koelstand is een temperatuurverschil van ongeveer 5 °C tussen binnen

en buiten het beste.

• Als de kamertemperatuur met 1 °C wordt verhoogt als het apparaat op de
koelstand staat, dan kunt u ongeveer 10 % elektriciteit besparen.

• Teveel koeling is slecht voor uw gezondheid. Het heeft ook een verspilling van
elektriciteit tot gevolg.

Maak het filter grondig schoon
• Als het luchtfilter verstopt raakt, dan kan de luchtstroom en het effect van de

airconditioner aanmerkelijk gereduceerd worden.

Daarnaast kan het een defect tot gevolg hebben als deze conditie niet verhol-
pen wordt. Het is speciaal van belang om het filter aan het begin van het koelings-
en het verwarmingsseizoen schoon te maken. (Als er erg veel stof en vuil op
het filter zit, maak het dan grondig schoon.)

Voorkom inkomende warmte tijdens koelen
• Om te verhinderen dat er warmte naar binnen komt als u aan het koelen bent,

moet u de gordijnen dicht of de zonwering naar beneden doen om direct zon-
licht buiten te sluiten. Doe ook de in- of uitgang van de ruimte niet open tenzij
dat echt nodig is.

Soms moet u ventileren
• Omdat de lucht in een kamer die voor lange tijd gesloten is na verloop van tijd

vuil wordt, is het soms nodig om de kamer te ventileren. Als u naast de
airconditioner ook gasapparaten gebruikt, dan moet u speciale voorzorgsmaat-
regelen treffen. Als u de “LOSSNAY”-ventilatie-eenheid die door ons bedrijf
ontwikkeld is, gebruikt, dan kunt u ventileren met minder verspilling. Raad-
pleeg uw dealer voor details over deze eenheid.
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Oplossing
Druk op de [ON/OFF] knop nadat de stroom weer is her-
steld.
Zet de hoofdschakelaar aan.
Vervang de zekering.
Zet de aardlekschakelaar weer aan.
Nadat u de ingestelde temperatuur en de inlaattemperatuur
hebt gecontroleerd op het LCD display, raadpleeg dan het
gedeelte over hoe u de kamertemperatuur kunt aanpassen
en pas dan de kamertemperatuur aan.
Maak het filter schoon. (Raadpleeg [Het apparaat schoon-
houden].)

Haal de obstakels weg.

Doe ramen en deuren dicht.
Wacht een poosje.
(Om de compressor te beschermen is er een mechanisme
ingebouwd dat voorkomt dat het apparaat binnen 3 minu-
ten weer aangaat. Daarom kan het soms gebeuren dat de
compressor niet direkt gaat werken. Het kan zijn dat het 3
minuten duurt voordat het apparaat weer aangaat.)
Wacht een poosje. (Het apparaat zal gaan verwarmen als
het ontdooien klaar is.)

Probeer het opnieuw nadat u de obstakels hebt weggehaald.

Probeer het opnieuw nadat u het filter hebt schoongemaakt.
(Raadpleeg [Het apparaat schoonhouden].)

Wacht voor 3 minuten.

Het stopt spoedig. (Als u het geluid meer dan 2-3 keer per
uur hoort, moet u het apparaat na laten kijken.)

Het zal spoedig stoppen. (Als de temperatuur in een kleine
ruimte oncomfortabel hoog wordt, zet het apparaat dan uit.)

Oorzaak

Stroomonderbreking.

De hoofdschakelaar staat niet aan.
De zekering in de voeding is doorgebrand.
De aardlekschakelaar is doorgeslagen.

Onjuiste temperatuuraanpassing.

Het filter zit dicht met vuil en stof.

De luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- of buiten-
apparaten zijn geblokkeerd.
Er staan ramen en deuren open.

Het mechanisme om te voorkomen dat het apparaat
binnen 3 minuten opnieuw start, is in werking.

De werking van het binnenapparaat is opnieuw gestart
tijdens de verwarmings- of ontdooiingsfase.
De luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- of buiten-
apparaten zijn geblokkeerd.

Het filter zit dicht met vuil en stof.

Als andere binnenapparaten aan het koelen zijn, dan
stopt het apparaat pas nadat het afvoermechanisme 3
minuten doorgelopen is nadat u de koelstand hebt uit-
gezet.

Als andere binnenapparaten aan het koelen zijn, dan
loopt het afvoerwater naar binnen. Als het afvoerwater
verzameld is, dan begint het afvoersysteem met het
afvoeren van het water.

Als andere binnenapparaten op verwarmen staan, dan
worden de regelkleppen van tijd tot tijd open en dicht
gedaan om de stabiliteit van het systeem te behouden.

Probleem met het apparaat

Het apparaat werkt
niet.

Er stroomt lucht uit het
apparaat maar het koelt
of verwarmt niet ge-
noeg.

Er komt geen koele of
warme lucht uit.

Het apparaat doet het
heel even en stopt dan
weer.

U kunt het geluid van
de uitlaat en het
draaien van de motor
nog steeds horen nadat
u het apparaat gestopt
is.
U kunt het geluid van
de uitlaat en het
draaien van de motor af
en toe horen nadat u
het apparaat hebt uit-
gezet.
Er komt af en toe
warme lucht uit het ap-
paraat als de thermo-
staat UIT staat of als de
ventilator werkt.

Afstandsbediening
“'” display brandt niet. Er
verschijnt geen display
op het scherm zelfs als
de [ON/OFF] knop wordt
ingedrukt.

Het LCD display geeft
aan dat het apparaat
aanstaat.

Het LCD display geeft
aan dat het apparaat
werkt.

De “check” en de
controlecode blinken op
de LCD display.

Alle lampjes zijn uit be-
halve het voedingslampje
“'”.

Alle lampjes zijn uit be-
halve het voedingslampje
“'”.

Het LCD display geeft
aan dat het apparaat
aanstaat.

6. Problemen oplossen
Voordat u uw dealer belt om het apparaat te komen repareren, controleer dan eerst de volgende punten:

• Als het apparaat stopt door een stroomonderbreking, wordt het circuit om automatisch herstarten te voorkomen ingeschakeld en het apparaat zal, zelfs als de stroom-
toevoer weer wordt hersteld, niet ingeschakeld worden.

Als de problemen niet weggaan nadat u het bovenstaande gecontroleerd hebt, schakel dan de hoofdschakelaar UIT en neem contact op met uw dealer met informatie over
de naam van het product, de aard van het probleem, enz. Als “[check]” en een (4-cijferige) code op de display worden weergegeven, geef deze code dan ook door aan uw
dealer. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren.

De volgende symptomen duiden niet op defecten van de airconditioner:

• De uitgeblazen lucht van de airconditioner kan soms een bepaalde geur afgeven. Dit komt door sigarettenrook die in de lucht in de kamer is blijven hangen, de reuk van
cosmetica, geurtjes van muren, meubels, enz. die door de airconditioner zijn opgenomen.

• Een sissend geluid is hoorbaar onmiddellijk nadat de airconditioner gestart of gestopt is. Dit is het geluid van het koelmiddel dat in de airconditioner stroomt. Dit duidt niet
op een storing.

• De airconditioner maakt soms krakende of klikkende geluiden aan het begin of einde van koelen of verwarmen. Dit is het geluid dat wordt veroorzaakt door wrijving op
het voorpaneel veroorzaakt door inkrimping en uitzetting door temperatuurschommelingen. Dit duidt niet op een storing.
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7. Installatie, verplaatsen van het apparaat en controles
Montageplaats
Raadpleeg uw dealer voor montage- en verplaatsingsdetails.

 Voorzichtig:
Monteer de airconditioner nooit op een plaats waar er een risico bestaat dat
brandbare gassen kunnen lekken. Als er gas lekt en dit zich rond het appa-
raat ophoopt, dan kan dit brand tot gevolg hebben.

Monteer de airconditioner nooit op de volgende plaatsen:

• op plaatsen waar veel machineolie aanwezig is

• in kuststreken, op plaatsen waar de lucht erg zout is

• waar de luchtvochtigheid hoog is

• waar er hete bronnen in de omgeving zijn

• op plaatsen waar er zwavelhoudende gassen in de lucht zitten

• waar er zich machines met een hoge frequentie bevinden (een lasapparaat
met een hoge frequentie, enz.)

• waar er veel zuuroplossingen worden gebruikt

• waar regelmatig speciale sprays worden gebruikt

• Monteer het apparaat horizontaal. Anders kan er zich waterlekkage voordoen.

• Neem bij de montage van airconditioners in ziekenhuizen en dergelijke gebou-
wen voldoende maatregelen voor lawaaibestrijding.

Als de airconditioner wordt gebruikt in één van de hierboven genoemde omgevin-
gen, dan kunt u veel defecten verwachten. Het wordt aanbevolen om deze montage-
plaatsen te vermijden.
Neem voor meer details contact op met uw dealer.

Elektrische werkzaamheden

 Voorzichtig:
• Het elektrische werk moet gedaan worden door een erkend installateur

overeenkomstig [technische normen met betrekking tot elektrische in-
stallaties], [interne bedradingsvoorschriften], en de montagehandleiding.
De montage moet gebeuren met gebruik van gescheiden elektrische cir-
cuits. Het gebruik van andere producten aangesloten op dezelfde
voedingsbron kan tot kortsluiting leiden.

• Sluit de aardingskabel nooit op een gas- of waterleiding, een bliksemaf-
leider of een aardingskabel voor de telefoon aan. Neem voor details con-
tact op met uw dealer.

• Op sommige montageplaatsen is de montage van een aardlekschakelaar
verplicht. Neem voor details contact op met uw dealer.

Verplaatsing

• Als u de airconditioner weghaalt of ergens anders monteert als u uw huis ver-
bouwt of als u verhuist, neem dan van te voren contact op met uw dealer om
de kosten van het verplaatsen van het apparaat te berekenen.

 Voorzichtig:
Als u de airconditioner verplaats of ergens anders monteert, neem dan con-
tact op met uw dealer. Verkeerde installatie kan resulteren in elektrische schok-
ken, brand, enz.

Let ook op lawaaioverlast

• Selecteer een plaats waar u het apparaat wilt monteren, die het gewicht van
de airconditioner volledig kan dragen en waar lawaai en trillingen kunnen wor-
den verminderd.

• Kies een plaats waar koele en warme lucht en lawaai van de luchtuitlaat van
het buitenapparaat geen probleem geven voor de buren.

• Als u een ander voorwerp vlak naast de luchtuitlaat van het buitenapparaat
plaatst, dan kan de airconditioner minder prestaties en meer lawaai afgeven.
Vermijd het om andere voorwerpen in de buurt van de luchtuitlaat te plaatsen.

• Als de airconditioner een vreemd geluid afgeeft, neem dan contact op met uw
dealer.

Maintenance and inspection

• Als de airconditioner in meerdere seizoenen wordt gebruikt, dan kan de bin-
nenkant vuil worden, hetgeen de prestaties vermindert.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het apparaat vieze geurtjes
afgeven en kan de afvoer vuil worden door stof en vuil, enz.

8. Specificaties

Opmerking: * Bedrijfstemperatuur van binnenapparaat.
Koelmodus: 15 °C NB - 24 °C NB
Verwarmingsmodus: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 De koel- en verwarmingscapaciteit geeft de maximale waarde aan als het apparaat gebruikt wordt onder de volgende omstandigheden.
Koelen: Binnen: 27 °C DB/19 °C NB Buiten: 35 °C DB
Verwarmen: Binnen: 20 °C DB Buiten: 7 °C DB/6 °C NB

*2 Het getal tussen (  ) geldt voor de VMS1L.
*3 De externe statische druk is in de fabriek op 15 Pa ingesteld.
*4 De bedrijfsruis zijn de gegevens die verkregen zijn in een echovrije kamer.

Voedingsbron
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1 kW

Hoogte mm
Afmetingen Breedte mm

Diepte mm
Netto gewicht kg

Ventilator
 Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog) m3/min
Externe statische druk*3 Pa

Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*3 *4 dB(A)
Filter

PEFY-P-VMS1(L)-E serie

Item Model P25VMS1(L)-E

2,8/3,2
200
700
700

19 (18)
5,5-7-9

5/15/35/50
23-26-30

P20VMS1(L)-E

2,2/2,5
200
700
700

19 (18)
5,5-6,5-8

5/15/35/50
23-25-29

P15VMS1(L)-E

1,7/1,9
200
700
700

19 (18)
5-6-7

5/15/35/50
22-24-28

P32VMS1(L)-E

3,6/4,0
200
700
700

20 (19)
6-8-10

5/15/35/50
23-27-32

P40VMS1(L)-E

4,5/5,0
200
900
700

24 (23)
8-9,5-11

5/15/35/50
28-30-33

P50VMS1(L)-E

5,6/6,3
200
900
700

24 (23)
9,5-11-13
5/15/35/50
30-32-35

~220-240V 50/60Hz
P63VMS1(L)-E

7,1/8,0
200

1.100
700

28 (27)
12-14-16,5
5/15/35/50
30-33-36

Standaard filter
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KB79H131H03

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

The product at hand is
based on the following
EU regulations:

• Low Voltage Directive 2006/95/EC
• Electromagnetic Compatibility Directive

2004/108/EC

This product is designed and intended for use in the residential, commer-
cial and light-industrial environment.
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