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1. Veiligheidsvoorschriften

Bedieningshandleiding - Inhoud

• Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en installeer de afstandsbediening correct.
• De volgende twee symbolen duiden gevaren aan die uit onjuist gebruik kunnen voortvloeien. Ze geven elk een bepaal-

de mate van gevaar aan.

 WAARSCHUWING: Dit symbool duidt op het risico van ernstige of dodelijke verwondingen bij ver-
keerd gebruik van de afstandsbediening.

VOORZICHTIG: Dit symbool duidt op het risico van lichamelijk letsel of materiële schade bij 
verkeerd gebruik van de afstandsbediening.

• Als u deze handleiding gelezen hebt, geef hem dan samen met de bedieningshandleiding van de binnenunit aan de 
gebruiker.

 Deze handleiding dient samen met die van de binnenunit bewaard te worden op een plaats waar de gebruiker ze altijd 
kan raadplegen. Als iemand anders de gebruiker wordt, geef de handleiding dan door aan de nieuwe gebruiker.

  WAARSCHUWING
■ Gooi de afstandsbediening niet zelf weg.

• Neem contact op met uw dealer als u hem wilt weggooien.
■ Schakel het apparaat uit indien iets abnormaals gebeurt.

•  Als u het apparaat blijft gebruiken onder abnormale omstandigheden, kunt u te maken krijgen met storingen, elek-
trische schokken of brand. Als zich iets abnormaals voordoet (bijv. brandlucht), schakel dan het apparaat uit, zet 
de netschakelaar uit en neem contact op met uw dealer.

■ Probeer nooit de afstandsbediening zelf aan te passen of te repareren.
• Uw aanpassingen of reparaties kunnen tekortkomingen veroorzaken, die in elektrische schokken of brand kunnen 

resulteren. Neem voor reparaties contact op met uw dealer.

Dit symbol geldt alleen voor EU-landen.
Dit symbool is in overeenstemming met Artikel 20 Informatie voor eindgebruikers en Bijlage II uit de 
richtlijn 2006/66/EG.
Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen 
kunnen worden gerecycled en/of worden hergebruikt. Dit symbool geeft aan dat batterijen en accu’s aan het 
einde van hun levensduur apart van uw huishoudelijk afval moeten worden ingeleverd. Wanneer er onder het 
symbool (Fig.1) een chemisch symbool staat gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een 
bepaalde concentratie bevat. 
Dit wordt als volgt aangeduid: Hg: kwik (0,0005%),  Cd: cadmium (0,002%),  Pb: lood (0,004%)
De landen van de Europese Unie hebben systemen voor het gescheiden inzamelen van gebruikte batterijen en 
accu’s.
Lever batterijen en accu’s in bij een afvalinzamelpunt/recyclingbedrijf in uw woonplaats.
Help ons mee het milieu te beschermen! 

Opmerking

Fig. 1

1. Veiligheidsvoorschriften .............................................. 1
2. Namen en functies van onderdelen ............................ 3
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Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding 
grondig doorlezen voordat u de  airconditioner gebruikt.
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  WAARSCHUWING
■  Schakel het apparaat uit indien het bedrijfslampje op de ontvanger van de afstandsbediening knippert of als 

er iets abnormaals gebeurt.
• Als u de afstandsbediening in deze omstandigheden aan laat staan kan dit leiden tot brand of storingen. Meld zulke 

situaties aan uw dealer.
■  Zorg ervoor dat de alkalinebatterijen nooit kortgesloten worden. U mag ze nooit uit elkaar halen, verwarmen 

of in een vuur gooien.
• Als u dit doet, kan er sterk alkalische vloeistof uit de batterij lekken en in uw ogen terechtkomen of de batterij doen 

ontploffen of opwarmen, hetgeen kan resulteren in lichamelijk letsel, verbrandingen of mechanische storingen. Als 
de alkalinevloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, spoel deze dan af met schoon water. Als de vloeistof in uw 
ogen terechtkomt, spoel uw ogen dan met schoon water en ga onmiddellijk naar een dokter.

 VOORZICHTIG
■ Laat de afstandsbediening niet vallen.

• Daardoor kan de behuizing breken en de afstandsbediening defect raken.
■ Plaats geen gevaarlijke stoffen in de buurt van de afstandsbediening.

• Installeer de afstandsbediening niet op een plaats waar er lekkage van ontvlambaar gas is. Door ontvlambare 
gassen die zich rond de afstandsbediening ophopen, kan brand of een ontploffing ontstaan.

■ Reinig de afstandsbediening niet met water.
• Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

■ Raak de bedieningsknoppen niet met natte handen aan.
• Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

■ Haal de afstandsbediening niet uit elkaar.
• Als u contact maakt met de schakelingen binnenin, kan dit brand of storingen veroorzaken.

■ Gebruik de afstandsbediening niet in een speciale omgeving.
• Door gebruik in een omgeving met olie (met inbegrip van machineolie), stoom of zwavelgas kan de werking ver-

slechteren of kunnen onderdelen beschadigd raken.
■ Spuit niet met insecticide of een andere ontvlambare spray.

• Plaats geen ontvlambare spray bij de afstandsbediening en spuit er niet rechtstreeks op. Hierdoor kan brand of een 
ontploffing ontstaan.

■ Veeg niet over de afstandsbediening met wasbenzine, thinner of doekjes met chemicaliën e.d.
• Dit kan verkleuring of storingen veroorzaken. Is de afstandsbediening erg vuil, bevochtig dan een doek met in water 

opgelost neutraal reinigingsmiddel, veeg daarmee de afstandsbediening schoon en veeg na met een droge doek.
■ Gebruik geen scherp voorwerp om op de bedieningsknoppen te drukken.

• Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
■ Houd de temperatuur binnen het voorgeschreven bereik.

• Gebruik de afstandsbediening binnen het voorgeschreven bedrijfstemperatuurbereik. Door gebruik bij temperatu-
ren buiten dat bereik kunnen ernstige storingen ontstaan.

• Raadpleeg de specificaties in de bedieningshandleiding voor het voorgeschreven bedrijfstemperatuurbereik .
■ Gebruik de afstandsbediening niet voor andere doeleinden.

• De afstandsbediening is alleen bestemd voor gebruik bij de CITY MULTI en Mr. Slim. Gebruik de afstandsbedie-
ning niet voor andere doeleinden, zoals het bedienen van andere airconditioners. Dit kan leiden tot storingen.

■ Verkeerd gebruik van batterijen kan vloeistoflekkage, ontploffing of opwarming veroorzaken en resulteren in 
storingen of lichamelijk letsel. Volg deze instructies:
(1) Laad de batterijen niet opnieuw op.
(2) Plaats de batterijen in de juiste richting.
(3) Gebruik geen combinatie van een nieuwe en een oude batterij of van verschillende typen.
(4) Verwijder de batterijen meteen zodra ze leeg zijn geraakt.

1. Veiligheidsvoorschriften
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2. Namen en functies van onderdelen

Bedieningsstand

Koelen Drogen

Ventilator Auto
(enkele instelling)

Verwar-
men

Auto*
(dubbele 
instelling)

Temperatuurinstelling
U kunt de temperatuur-
schaal wijzigen. Raadpleeg 
de Installatiehandleiding 
voor meer informatie.

Waaierinstelling

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Open Neer Auto

Instelling ventilatorsnelheid

Auto

3D i-see-sensor (luchtverdeling)
Standaard Direct Indirect Wanneer Direct of 

Indirect wordt gese-
lecteerd, wordt de 
waaierinstelling op 
“Auto” ingesteld.

Toetsen voor instellen temperatuur

ON/OFF-toets (AAN/UIT) Week-timer*

Toets voor instellen tijd (Voor 
het instellen van de tijd)

Toets Luchtstroom (Wijzigt de op- en neer-
waartse beweging van de luchtstroom)

Toets Mode (Wijzigt de bedrijfsstand)

Toets Timer ON (AAN)

Toets Timer OFF (UIT)

Zendgedeelte

Display van de afstandsbediening

Toets OFF/ON (UIT/AAN)

Toets Ventilatorsnelheid (Wijzigt de 
ventilatorsnelheid)

Toets SET/SEND (Instellen/verzenden)

Toets CANCEL (Annuleren)

Toets UP/DOWN (Omhoog/omlaag)

Toets MENU

i-see-toets*

Reset-toets

Opmerking:
* Afhankelijk van het binnenunitmodel 

is deze toets in- of uitgeschakeld.

Display

 Controller-interface

* Raadpleeg 5.4. in de installatie-
handleiding.

Indicator voor batterijvervanging
Verschijnt wanneer de batterijen bijna 
leeg zijn.

Niet beschikbaar
Verschijnt wanneer een niet-onder-
steunde functie is geselecteerd.

De symbolen verschillen 
per model.
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2. Namen en functies van onderdelen

Opmerking:
■ Indien u de draadloze afstandsbediening gebruikt, dient u deze in de richting te houden van de ontvanger op het bin-

nenapparaat.
■ Als u de afstandsbediening bedient binnen ongeveer 3 minuten nadat het binnenapparaat op de voeding is aangeslo-

ten, laat het binnenapparaat mogelijk driemaal een piepsignaal horen ten teken dat het apparaat de initiële automati-
sche controle aan het uitvoeren is. 

■ Het binnenapparaat laat een piepsignaal horen om te bevestigen dat het uitgezonden signaal van de afstandsbedie-
ning is ontvangen. De signalen kunnen tot ongeveer 7 meter (ca. 22 voet) in een rechte lijn van het binnenapparaat 
worden ontvangen, binnen 45° links en rechts van het apparaat. Fluorescerende lampen en sterke verlichting kunnen 
het vermogen van het binnenapparaat om signalen te ontvangen echter verminderen. 

■ Als het bedrijfslampje bij de ontvanger op het binnenapparaat knippert, moet het apparaat worden nagezien. Neem 
voor onderhoud contact op met uw leverancier. 

■ Wees voorzichtig met de afstandsbediening! Laat hem niet vallen en stel hem niet bloot aan harde schokken. Laat de 
afstandsbediening ook niet nat worden en laat hem ook niet in ruimtes met een hoog vochtigheidsgehalte. 

■ Om te voorkomen dat de afstandsbediening kwijt raakt, kunt u de houder die bij de afstandsbediening wordt meegele-
verd aan een wand monteren en de afstandsbediening hier na gebruik steeds in terug plaatsen.

■ Als de binnenunit tijdens het gebruik van de draadloze afstandsbediening 4 pieptonen produceert, scha-
kelt u de automatische bedieningsstand om naar AUTO (enkele instelling) of AUTO (dubbele instelling). 
Raadpleeg de bijgeleverde A5-pagina met de relevante mededeling of de installatiehandleiding voor meer informatie.
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3. Voordat u het apparaat in gebruik neemt

A

2

3

B

1

1

2

3
Gebruik een voorwerp met een 
smalle punt om op reset te drukken.

Bovenste kap

3.1. Batterijen vervangen en de huidige tijd instellen

Stel na het plaatsen/vervangen van de batterijen de klok in.
Als u de klok niet instelt, kunt u bepaalde functies van de afstandsbediening niet gebruiken.

De huidige tijd instellen
• Het verzendsymbool B verschijnt telkens wanneer een 

signaal wordt verzonden.
• De binnenunit geeft een pieptoon om te bevestigen dat het 

signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangen is 
door de ontvanger op de binnenunit. Als u geen pieptoon 
hoort, dient u het signaal opnieuw te verzenden.

1. Druk op de toets 1. [CLOCK] A gaat knipperen.
2. Druk op de toets 2 om de huidige tijd in te stellen.

• Druk op de toets  om de huidige tijd vooruit te zetten. 
Druk op de toets  om de huidige tijd achteruit te 
zetten.

• Houd de toets ingedrukt om de tijd in stappen van 10 
minuten vooruit of achteruit te zetten.

3. Druk op de toets 3 om de dag in te stellen.
• Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de 

dag in de volgende cyclische volgorde: maandag → 
dinsdag → … zondag → maandag → …

4. Druk op de toets 1 om de huidige tijdsinstellingen 
te bevestigen.
• [CLOCK] A houdt op met knipperen en blijft aan, en 

de huidige dag en tijd worden weergegeven.

2. Druk op reset. 

Aanbrengen/vervangen van de batterijen

1. Verwijder de bovenste kap, breng twee LR6 AA-batterijen 
aan en breng de bovenste kap weer aan. 

Twee LR6 AA-batterijen 
Breng eerst de negatieve pool 
(–) van de batterijen in de hou-
der. Plaats de batterijen in de 
juiste richting (+, –)!

3.2. Begininstelling
Raadpleeg 5. Begininstelling in de installatiehandleiding.
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4. Gebruik

4.1. In- en uitschakelen (Fig. 4-1)
1. Druk op de toets 1.

• Het display van de afstandsbediening wordt aangezet.
2. Druk op de toets 2.

• Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de 
instelling.

Auto Verwarmen Koelen Drogen Ventilator

* Als de stand voor automatische werking geselecteerd is, 
wordt begonnen met koelen wanneer de kamertempe-
ratuur hoger is dan de ingestelde temperatuur en wordt 
begonnen met verwarmen wanneer de kamertemperatuur 
lager is dan de ingestelde temperatuur.

 Als de stand AUTO (dubbele instelling) ingeschakeld is, 
wordt B weergegeven.

 Wanneer u de stand AUTO (dubbele instelling) instelt, 
kunt u 2 temperaturen instellen: 1 voor koelen en 1 voor 
verwarmen.

 Afhankelijk van de kamertemperatuur werkt de binnenunit 
automatisch in de koel- of verwarmingsstand om de ka-
mertemperatuur binnen het ingestelde bereik te houden.

* Afhankelijk van het aangesloten buitenunitmodel kan de 
stand AUTO (dubbele instelling) mogelijk niet worden 
gebruikt.

<Automatische bedieningsstand (tweevoudig instelpunt)>
Als de werkingsmodus is ingesteld op de modus “Auto” 
(tweevoudig instelpunt), kunnen twee vooraf ingestelde 
temperaturen (één elk voor koeling en verwarming) worden 
ingesteld. Afhankelijk van de kamertemperatuur, zal de 
binnenunit automatisch werken in ofwel de modus “Cool” 
(Koelen) of “Heat” (Verwarm) en de kamertemperatuur 
binnen het vooraf ingestelde bereik houden.
De onderstaande grafiek toont het werkingspatroon van 
binnenunit gebruikt in de modus “Auto” (tweevoudig 
instelpunt).

Werkingspatroon tijdens modus “Auto” (tweevoudig instelpunt)

VERWARMEN KOELEN VERWARMEN KOELEN

Vooraf ingest. 
temp. [COOL 
(Koelen)]

Vooraf ingest. 
temp. [HEAT 
(Verwarmen)]

Kamertemperatuur

De kamertempe-
ratuur verandert 
als gevolg van 
veranderingen in 
de buitentempe-
ratuur.

2

5

1

4

6

3

A

B

Fig. 4-1
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4. Gebruik

Instellingsscherm

4.2. Een temperatuur selecteren (Fig. 4-1)
Om de temperatuur te verlagen, drukt u op de toets 3.
Om de temperatuur te verhogen, drukt u op de toets 3.
• Telkens wanneer u op de toets drukt, gaat de temperatuur 

0,5 °C (1 °F) omhoog/omlaag.
• De instellingsbereiken voor de temperatuur zijn als volgt:
Koelen/drogen Verwarmen Auto Ventilator

19–30 °C
67–87 °F

17–28 °C
63–83 °F

19–28 °C
67–83 °F

Niet instelbaar

* Raadpleeg 6.3. 6) Instelling van ingesteld temperatuur-
bereik in de installatiehandleiding als het ingestelde 
temperatuurbereik is gewijzigd.

Bij gebruik van de stand AUTO (dubbele instelling)
• De temperatuur die voor de huidige bedrijfsstand (koelen 

of verwarmen) is ingesteld, wordt weergegeven.
• Wanneer op de toets  of 3 wordt gedrukt, gaat 

de ingestelde temperatuur knipperen en wordt het instel-
lingsscherm weergegeven.

 Als u de bovenlimiet (koelen) voor het ingestelde tempe-
ratuurbereik wilt wijzigen, drukt u op de toets 3.
Als u de onderlimiet (verwarmen) voor het ingestelde tem-
peratuurbereik wilt wijzigen, drukt u op de toets 3.

• Druk in het instellingsscherm op de toets 2 om het 
knipperende display tussen de bovenlimiet (koelen) en 
de onderlimiet (verwarmen) te schakelen.

• Druk in het instellingsscherm op de toets  of 3

om de knipperende temperatuurinstelling te wijzigen.
• Na 5 seconden inactiviteit verschijnt het vorige scherm 

weer op het display.
* Het verschil tussen de bovenlimiet (koelen) en de onder-

limiet (verwarmen) kan niet op minder dan 2 °C (4 °F) 
worden ingesteld.

* Afhankelijk van het aangesloten binnen- en buitenunit-
model kan de stand AUTO (dubbele instelling) mogelijk 
niet worden gebruikt.

4.3. Een ventilatorsnelheid selecteren (FAN) (VENTILATOR) (Fig. 4-1)
Druk op de toets 4.
• Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de instelling.

Auto

• Welke ventilatorsnelheden beschikbaar zijn, is afhankelijk van het binnenunitmodel.

* De symbolen verschillen per model.

Opmerking:
In de volgende gevallen kan de werkelijke ventilatorsnelheid die door het apparaat wordt gegenereerd, afwijken van de 
snelheid die op het display van de afstandsbediening wordt aangegeven.
• Het apparaat is bezig met opwarmen of ontdooien.
• Direct nadat het verwarmen is gestart (terwijl het systeem wacht tot van stand wordt gewisseld).
• In de verwarmingsstand is de kamertemperatuur hoger dan de temperatuurinstelling.
• In de koelstand is de kamertemperatuur lager dan de temperatuurinstelling.
• Het apparaat staat in de droogstand.

Na 5 
seconden
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4. Gebruik

4.4. De verticale luchtstroomrichting wijzigen
(Fig. 4-1)

• Raadpleeg de catalogus of de bedieningshandleiding van 
de binnenunit om na te gaan of het model functies voor 
verticale, horizontale of directe/indirecte luchtstroomrich-
ting heeft.

• De horizontale luchtstroomrichting kan niet worden ge-
bruikt wanneer meerdere koelmiddelsystemen samen als 
een groep worden bestuurd. 

<De verticale luchtstroomrichting wijzigen (Vane) (Waaier)>
Druk op de toets 5.
• Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de instelling.

Zwaaien Auto Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Voor modellen met de zwaai- en automatische functie

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4

Voor modellen zonder de zwaai- en 
automatische functie

* Op modellen die met een functie voor horizontale 
luchtstroomrichting zijn uitgerust, wordt de horizontale 
luchtstroomrichting op “Auto” gezet wanneer de verticale 
luchtstroomrichting op “Auto” wordt ingesteld.

* Op modellen die niet met een functie voor verticale lucht-
stroomrichting zijn uitgerust, knippert A tweemaal 
wanneer de verticale luchtstroomrichting wordt ingesteld.
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4. Gebruik

<De horizontale luchtstroomrichting wijzigen (Jaloe-
zie)>
Druk op de toets 6.

Model met luchtstroom via jaloezie
• Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt omgescha-

keld tussen de zwaaiwerking en de vaste werking.

Vast Zwaaien

Voor modellen met de functie 
voor het instellen van de jaloezie

Model met horizontale luchtstroom (3D Total Flow 
Unit)
Telkens wanneer u op de toets 6 drukt, verandert de 
instelling in de volgende volgorde.
Als de functie voor horizontale lucht-

stroomrichting ingeschakeld is

*  Op modellen die met een functie voor automatische 
luchtstroomrichting zijn uitgerust, wordt de verticale lucht-
stroomrichting op “Auto” gezet wanneer de horizontale 
luchtstroomrichting op “Auto” wordt ingesteld.

*  De functies verschillen per model.
* Op modellen die niet met een functie voor horizontale 

luchtstroom zijn uitgerust, knippert A tweemaal 
wanneer de horizontale luchtstroomrichting wordt inge-
steld.

Opmerking:
In de volgende gevallen kan de verticale luchtstroomrich-
ting van het apparaat afwijken van de richting die op het 
display van de afstandsbediening wordt aangegeven.
• Het apparaat is bezig met opwarmen of ontdooien.
• Direct nadat het verwarmen is gestart (terwijl het systeem 

wacht tot van stand wordt gewisseld).
• In de verwarmingsstand is de kamertemperatuur hoger 

dan de temperatuurinstelling.

Zwaaien VastVooruit
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4. Gebruik

4.5. De ON/OFF-timer gebruiken (Fig. 4-2)

• Richt de draadloze afstandsbediening tijdens het 
instellen van de timerwerking op de ontvanger op de 
binnenunit en verifi eer dat de binnenunit piept wanneer 
signalen van de afstandsbediening worden ontvangen.

■ Er zijn 3 soorten timerfuncties.
• ON-timer: Alleen de timer voor het starten van de 

werking wordt ingesteld.
• OFF-timer: Alleen de timer voor het stoppen van de 

werking wordt ingesteld.
• ON/OFF-timer: De timers voor het starten en stoppen 

van de werking worden allebei ingesteld.
■ In een periode van 24 uur kan slechts 1 ON-timer-instel-

ling en 1 OFF-timer-instelling worden opgegeven.
■ De tijdinstelling voor de timer kan in stappen van 10 

minuten worden gewijzigd.
[Stel de tijd voor het starten van het apparaat als volgt 
in]
1. Druk op de toets 1.

• De huidige tijd verdwijnt, de starttijd verschijnt, en 
A gaat knipperen.

2. Druk op de toets 2 om de starttijd in te stellen.
3. Druk op de toets 3.

• A houdt op met knipperen en blijft aan ter aandui-
ding dat de instelling is doorgevoerd.
* Zelfs als er gedurende 10 seconden geen hande-

lingen worden verricht, stopt A met knipperen 
en blijft het aan, ter aanduiding dat de instelling is 
doorgevoerd.

• Als de ON-timer wordt ingesteld terwijl de airconditioner 
werkt, stopt het apparaat.

[Stel de tijd voor het stoppen van het apparaat als 
volgt in]
1. Druk op de toets 4.

• De huidige tijd verdwijnt, de stoptijd verschijnt, en 
B gaat knipperen.

2. Druk op de toets 2 om de stoptijd in te stellen.
3. Druk op de toets 3.

• B houdt op met knipperen en blijft aan ter aan-
duiding dat de instelling is doorgevoerd.
* Zelfs als er gedurende 10 seconden geen hande-

lingen worden verricht, stopt B met knipperen 
en blijft het aan, ter aanduiding dat de instelling is 
doorgevoerd.

1 4

2

3

5

A B

Fig. 4-2

Starttijd

Stoptijd

Volgorde van timeracties
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4. Gebruik

[De ingestelde tijden wijzigen]
Stel zowel de OFF-timer als de ON-timer in.
• In het scherm  verschijnt  of .

 : Gestopt → Starttijd (ON-tijd) → Stoptijd (OFF-tijd)
 : Gestart → Stoptijd (OFF-tijd) → Starttijd (ON-tijd)

Voorbeeld 1) De huidige tijd is 7:00 A.M. (07:00) uur ‘s 
ochtends.
De airconditioner wordt om 8:00 A.M. (08:00) uur aange-
zet en om 6:30 P.M. (18:30) uur uitgezet.

Voorbeeld 2) De huidige tijd is 10:00 A.M. (10:00) uur.
De airconditioner wordt om 6:30 P.M. (18:30) uur uitge-
zet en de volgende ochtend om 8:00 A.M. (08:00) weer 
aangezet.

[De timerwerking annuleren]
■ De ON-timer annuleren
 Druk op de toets 1.

• De starttijd verdwijnt en de ON-timer wordt geannu-
leerd.

■ De OFF-timer annuleren
 Druk op de toets 4.

• De stoptijd verdwijnt en de OFF-timer wordt geannu-
leerd.

■ De ON/OFF-timer annuleren
 Druk op de toets 1 of de toets 4.
 De start- en stoptijd verdwijnen en de timer wordt gean-

nuleerd.
■ De timerwerking annuleren en de airconditioner stoppen
 Druk op de toets 5.

• De airconditioner stopt en de ingestelde timerwerking 
wordt tegelijk geannuleerd.
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4. Gebruik

4.6. De Week-timer gebruiken
• Afhankelijk van het binnenunitmodel kan deze functie 

mogelijk niet worden gebruikt.
• De Week-timer kan voor elke dag van de week op 4 

werkingspatronen worden ingesteld.
• De instellingen omvatten de start- en stoptijden en de 

ingestelde temperatuur.
• De werkingstijd kan worden ingesteld in stappen van 10 

minuten.
<Omschakelen naar de bewerkingsstand> 
(Fig. 4-3, Fig. 4-4)
Druk op de toets 1.

• C gaat knipperen. 
<Het instellingspatroon selecteren>
Druk op de toets 2. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
• Telkens wanneer u op de toets 2 drukt, verandert 

het patroonnummer A in de volgende volgorde: 1 → 2 → 
3 → 4.

<De dag van de week selecteren>
Druk op de toets 3. (Fig. 4-3, Fig. 4-4)
• Telkens wanneer u op de toets 3 drukt, verandert 

de dag van de week B in de volgende volgorde: Mon 
(Ma) → Tue (Di) → Wed (Wo) → Thu (Do) → Fri (Vr) → 
Sat (Za) → Sun (Zo) → All days (Alle dagen).

<De werkingsinstellingen selecteren>
1. Druk op de toets 4. (Fig. 4-3, Fig. 4-5 D)

•  ( ) verschijnt. 
• Telkens wanneer u op de toets 4 drukt, schakelt 

de instelling tussen  en .
2. Druk op de toets 5. (Fig. 4-3, Fig. 4-6)

• De werkingstijd gaat knipperen. 
• Druk op de toets 6 om de werkingstijd in te stellen.

3. Druk op de toets 7. (Fig. 4-3, Fig. 4-7, Fig. 4-8)
• De ingestelde temperatuur gaat knipperen.
• Druk op de toets 6 om de temperatuur in te stellen.
• Als de stand AUTO (dubbele instelling) ingeschakeld is, 

drukt u op de toets 7 om tussen de bovenlimiet 
E en de onderlimiet F te schakelen. 

* Als u de werking OFF (Uit) instelt, kunt u de temperatuur 
niet instellen.

<De instellingen verwijderen> (Fig. 4-3)
Druk op de toets 8.
• De weergegeven dag van de week en de patroonnum-

merinstellingen worden verwijderd.
<De instellingen verzenden> (Fig. 4-3)

Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger 
op de binnenunit en gebruik de afstandsbediening.
Verifi eer dat de binnenunit 7 pieptonen produceert.

Druk op de toets 9.

0

1

3

2

6

4

9

1

G

H

7
5

8

Fig. 4-4

Fig. 4-3

Fig. 4-5

Fig. 4-6

Fig. 4-7

Fig. 4-8

B

A

C

D

F

E
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4. Gebruik

<De Week-timer inschakelen> (Fig. 4-3)

Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger 
op de binnenunit en gebruik de afstandsbediening.

Druk op de toets 0.
De Week-timer werkt wanneer H aan staat. 
• De Week-timer functioneert niet wanneer de ON/OFF-ti-

mer ingeschakeld is.
• De Week-timer werkt wanneer alle instellingen van de 

ON/OFF-timer zijn uitgevoerd.

4.7. i-See-sensor (Fig. 4-3)
• Afhankelijk van het binnenunitmodel kan deze functie 

mogelijk niet worden gebruikt.
1. Telkens wanneer u op de toets 1 drukt terwijl de 

airconditioner in bedrijf is, verandert de instelling in de 
volgende volgorde: OFF (Uit) → Direct → Indirect.

Weergave

Instelling Uit Direct Indirect

Als de instelling van Uit in Direct of Indirect wordt gewij-
zigd, verandert de waaierinstelling in “Auto” (Automatisch). 
Deze instelling wordt op alle waaiers toegepast.
*  Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit 

voor informatie over de luchtstroomrichting wanneer 
directe/indirecte luchtstroom is geselecteerd.

*  G knippert tweemaal wanneer directe/indirecte 
luchtstroom niet is geselecteerd.

2. De stand van de waaiers wordt automatisch afgestemd op 
de locaties waar mensen worden gedetecteerd. Wanneer 
een persoon wordt gedetecteerd, werken de waaiers 
zoals aangegeven in de volgende tabel.

Waaierinstelling

Direct Indirect

Koelen horizontaal → op en neer continu horizontaal

Verwarmen continu naar beneden naar beneden → horizontaal
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5. Speciaal gebruik

Fig. 5-2

1

D

5

6

4

3

2

E

A

Fig. 5-3

B

C

Fig. 5-1

Afhankelijk van de airconditioner kunnen bepaalde func-
ties niet worden gebruikt.
Controleer of de airconditioner elke functie ondersteunt en 
gebruik de airconditioner vervolgens.
<Omschakelen naar de speciale gebruiksstand>
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)
1. Druk op de toets 1 om de airconditioner te stoppen.

• Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan op de  toets 
2 om de timer uit te schakelen. ( E verdwijnt.)

2. Druk op de toets 3.
• Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en 

het functienummer A gaat knipperen.
<De instellingen verzenden> (Fig. 5-1)
• Bij het uitvoeren van elke actie verschijnt D op het 

display van de afstandsbediening om aan te geven dat 
u op de toets 4 moet drukken om de instellingen 
te verzenden. Richt de draadloze afstandsbediening 
op de ontvanger op de binnenunit en druk op de toets 

4 om de instellingen te verzenden. Verifi eer dat 
de binnenunit piept.

<De speciale gebruiksstand uitzetten> (Fig. 5-1, Fig. 5-2)
1. Druk terwijl het scherm voor elke functie wordt weerge-

geven op de toets 3 of de toets 5.
• Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en 

het functienummer A gaat knipperen.
2. Druk op de toets 3.

• Het normale scherm verschijnt weer op het display.

5.1. De vaste luchtstroomrichting instellen
(Fig. 5-1, Fig. 5-3, Fig. 5-4)

<De verticale luchtstroomrichting instellen>
1. Druk in het functie-instellingsscherm op de toets 6 en 

selecteer functienummer 2.
2. Druk op de toets 4.

• Het waaiernummer B gaat knipperen.
3. Druk op de toets 6 om het waaiernummer te selecteren.

• Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnen-
unit voor informatie over de waaiernummers.

4. Druk op de toets 4.
• De instelling van de luchtstroomrichting C gaat knipperen.

5. Druk op de toets 6 om de luchtstroomrichting te kiezen 
waarop u de waaier wilt vastzetten.

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Tochtreductie
Geen 

instelling

(Geen weergave)

6. Druk op de toets 4 om de instellingen te verzenden.
Opmerking:
Tochtreductie
De luchtstroomrichting voor deze instelling is meer hori-
zontaal dan die voor de instelling “Step 1” (Stap 1) om het 
gevoel van tocht te verminderen. Tochtreductie kan voor 
slechts 1 waaier worden ingesteld. De instelling wordt al-
leen ingeschakeld voor de laatst ingestelde waaier.
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5. Speciaal gebruik

Fig. 5-5

Fig. 5-4

G

B

F

<De horizontale luchtstroomrichting instellen>
1. Druk op de toets 6 om het functienummer 5 op het 

functie-instellingsscherm te selecteren (zie 5.1. in de in-
stallatiehandleiding).

2. Druk op de toets 4. 
• Het waaiernummer B gaat knipperen.

3. Druk op de toets 6 om het waaiernummer te selecteren.
• Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnen-

unit voor informatie over de waaiernummers.
4. Druk op de toets 4.

• De horizontale luchtstroomrichting F gaat knipperen.
5. Druk op de toets 6 om de gewenste luchtstroomrichting 

te selecteren. 

6. Druk op de toets 4 om de luchtstroomrichting in 
te stellen.

Vooruit Rechts vooruit Rechts Links vooruit Links Niet geselecteerd

5.2. Gebruik van het scherm voor om-
hoog/omlaag richten (Fig. 5-1, Fig. 5-5)

1. Druk in het functie-instellingsscherm op de toets 6 en 
selecteer functienummer 3.

2. Druk op de toets 4.
• Het symbool omhoog/omlaag G gaat knipperen.

3. Druk op de toets 6 of de toets 5.
•  : omlaag richten
•  : omhoog richten
•  : functie annuleren
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6. Centrale besturing

7. Problemen oplossen

<Als bediening met andere afstandsbedieningen geblokkeerd is>
Als bediening op afstand geblokkeerd wordt door een centrale afstandsbediening, kunnen de stop- en startactie, de be-
drijfsstand, de temperatuur, de waaier en de ventilatorsnelheid mogelijk niet worden ingesteld via deze afstandsbediening, 
afhankelijk van de geblokkeerde instellingen.
<Als een draadloze afstandsbediening wordt gebruikt tijdens centrale besturing>
De ontvanger van de draadloze afstandsbediening werkt als volgt.
Geluid ter bevestiging van signaalontvangst: 2 pieptonen
Bedrijfslampje tijdens gebruik: Wordt 3 keer uitgezet met tussenpozen van 0,5 s
Bedrijfslampje wanneer het gebruik is gestopt: Wordt 3 keer aangezet met tussenpozen van 0,5 s

<Wanneer het bedrijfslampje van de draadloze afstandsbediening knippert>
Het knipperende lampje geeft aan dat er iets niet in orde is met de airconditioner.
Zet in dit geval onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw dealer.
Probeer niet de apparatuur zelf te repareren.
<Als de binnenunit 4 pieptonen geeft en er niets gebeurt wanneer u toetsen indrukt>
De automatische bedieningsstand (enkele instelling of dubbele instelling) van de afstandsbediening komt niet overeen 
met die van het systeem waarop de binnenunit is aangesloten. Wijzig de huidige instelling volgens 5.4. in de installatie-
handleiding.
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In deze installatiehandleiding wordt alleen beschreven hoe u de draadloze afstandsbediening PAR-
SL101A-E installeert.

Lees met het oog op uw veiligheid eerst “1. Veiligheidsvoorschriften” hieronder en installeer vervolgens de 
draadloze afstandsbediening PAR-SL101A-E.

1

1. Veiligheidsvoorschriften

Installatiehandleiding - Inhoud

•  De volgende twee symbolen duiden gevaren aan die uit onjuist gebruik kunnen voortvloeien, en de ernst van deze 
gevaren:

 WAARSCHUWING: Dit symbool duidt op het risico van ernstige of dodelijke verwondingen bij 
verkeerd gebruik van de PAR-SL101A-E.

VOORZICHTIG: Dit symbool duidt op het risico van lichamelijk letsel of materiële schade bij 
verkeerd gebruik van de PAR-SL101A-E.

•  Lees deze installatiehandleiding goed door en bewaar vervolgens op een plek waar de eindgebruiker deze altijd kan 
raadplegen.

  Als iemand de PAR-SL101A-E verplaatst, repareert of gebruikt, zorg dan dat deze handleiding naar de eindgebruiker 
wordt doorgestuurd.

  WAARSCHUWING
■ Laat de installatie van de airconditioner uitvoeren door uw dealer of technisch vertegenwoordiger.

• Als u de installatie zelf uitvoert, kunnen gebreken ontstaan die in elektrische schokken of brand kunnen resulteren.
■ Installeer de PAR-SL101A-E op een plek die het gewicht van het apparaat kan dragen.

• Onvoldoende draagvermogen kan ertoe leiden dat de PAR-SL101A-E valt, resulterend in persoonlijk letsel.
■ Probeer nooit de PAR-SL101A-E zelf aan te passen of te repareren.

• Uw aanpassingen of reparaties kunnen tekortkomingen veroorzaken, die in elektrische schokken of brand kunnen 
resulteren.
Neem voor reparaties contact op met uw dealer.

■ Zorg dat installatiewerkzaamheden correct worden uitgevoerd conform deze installatiehandleiding.
• Gebreken die door de installatiewerkzaamheden worden veroorzaakt, kunnen in elektrische schokken of brand 

resulteren.
■  Alle elektrawerkzaamheden moeten door een erkend monteur worden uitgevoerd, in overeenstemming met 

de lokale regelgeving en de instructies in deze handleiding.
• Als een elektrisch circuit ontbreekt of er tijdens de installatiewerkzaamheden gebreken zijn veroorzaakt, bestaat 

het risico van elektrische schokken of brand.
■  Voer de verplaatsing en herinstallatie van de PAR-SL101A-E niet zelf uit.

• Gebreken die door de installatiewerkzaamheden worden veroorzaakt, kunnen in elektrische schokken of brand 
resulteren.
Laat de verplaatsing en installatie door uw distributeur of speciale leverancier uitvoeren.

■  Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.

Lees deze handleiding en de installatiehandleiding van de binnenunit 
zorgvuldig door voordat u met het installeren van de airconditioner begint.

1. Veiligheidsvoorschriften .............................................. 1
2. De geleverde onderdelen controleren ........................ 2
3. Installatie .................................................................... 3
4. Diverse instellingen .................................................... 4
5. Begininstelling ............................................................ 5

5.1.  Omschakelen naar de stand voor begininstellingen ..... 5
5.2.  De temperatuurschaal wijzigen .......................... 5
5.3.  De tijdweergave wijzigen ....................................... 5
5.4.  De AUTO-stand wijzigen ........................................ 5
5.5. Het paarnummer wijzigen ................................... 6
5.6.  De achtergrondverlichtingsinstelling wijzigen ..... 7
5.7. De instellingen voltooien ..................................... 7

6. Functie-instellingen .................................................... 7
6.1.  Omschakelen naar de stand voor functie-instellingen .... 7
6.2.  Het groepsmodelnummer instellen ..................... 7
6.3. Stand voor afzonderlijke instellingen 1 ................ 8
6.4. De instellingen voltooien ..................................... 9
6.5.  Stand voor afzonderlijke instellingen 2 .............. 10
6.6. De instelling voltooien ........................................11

7. Service ..................................................................... 12
7.1.  Proefdraaien ..................................................... 12
7.2.  Zelfcontrole ....................................................... 12
7.3. Selectie van unitfuncties ................................... 16

8. Wi-Fi interface-instelling ........................................... 19
8.1.  Wi-Fi interface-instelling (alleen Mr. Slim) ........ 19
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Verifieer dat de doos behalve deze installatiehandleiding de volgende onderdelen bevat:
Naam van onderdeel Aantal

Draadloze afstandsbediening 1
Houder voor afstandsbediening 1
LR6 AA-alkalinebatterij 2
Tapschroef 3,5 × 16 2

Gebruik alleen LR6 AA-batterijen. Als batterijen leeg raken, vervangt u ze door nieuwe LR6 AA-batterijen. Kijk waar de 
negatieve en positieve pool van de batterijen zijn, en plaats het negatieve uiteinde eerst. 

2

 VOORZICHTIG
■ Installeer de afstandsbediening niet op een plaats waar er lekkage van ontvlambaar gas is.

• Als er zich ontvlambare gassen rond de PAR-SL101A-E verzamelen, kan een ontploffing optreden.
■ Gebruik de afstandsbediening niet in een speciale omgeving.

• Door gebruik in een omgeving met olie (met inbegrip van machineolie), stoom of zwavelgas kan de werking aan-
zienlijk verslechteren of kunnen onderdelen beschadigd raken.

■ Reinig de afstandsbediening niet met water.
• Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

■  Installeer de afstandsbediening niet in een ruimte die warmer dan 40 °C (104 °F) of kouder dan 0 °C (32 °F) is 
of die blootstaat aan direct zonlicht.

■  Installeer de afstandsbediening niet in een ruimte waar stoom wordt geproduceerd, zoals een badkamer of 
keuken.
• Vermijd plekken waar condensatie optreedt. Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

■  Installeer de afstandsbediening niet in een ruimte waar vaak zure of alkalische oplossingen of speciale 
sprays worden gebruikt.
• Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

■  Raak geen printplaten aan met uw handen of met gereedschap. Zorg dat er zich geen stof op de printplaat 
verzamelt.
• Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.

■ Raak de bedieningsknoppen niet met natte handen aan.
• Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

■ Gebruik geen scherp voorwerp om op de bedieningsknoppen te drukken.
• Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

1. Veiligheidsvoorschriften

2. De geleverde onderdelen controleren
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■ Gebruik de bijgeleverde houder voor de afstandsbediening om te voorkomen dat u de 
afstandsbediening kwijtraakt.

■ Installeer de afstandsbediening op een plek die aan de volgende voorwaarden voldoet.
• Uit de buurt van direct zonlicht
• Uit de buurt van warmtebronnen
• Uit de buurt van de luchtstroom van de airconditioner (koel of warm)
•  Waar de afstandsbediening gemakkelijk kan worden gebruikt en het display goed zicht-

baar is voor de gebruiker
• Buiten bereik van kleine kinderen

OPMERKINGEN:
* Als er een tl-lamp is in de ruimte waarin u de airconditioner gaat installeren, zet u deze aan 

en controleert u of het afstandsbedieningssignaal vanaf de beoogde installatielocatie kan 
worden ontvangen door de binnenunit. Wanneer de unit een signaal van de afstandsbedie-
ning ontvangt, hoort u een korte pieptoon.

 

Als de airconditioner-unit is geïnstalleerd in een ruimte waarin een tl-lamp op een elek-
tronisch lichtsturingssysteem (d.w.z. een omvormer) is geïnstalleerd, kan signaalstoring 
optreden.

* De maximale signaalontvangstafstand is ongeveer 7 meter (circa 22 feet). De signaalont-
vangsthoek is ongeveer 45 graden rechts en links van het midden.

* Installeer het apparaat op een afstand van minstens 1 meter (circa 3 feet) van de tv of radio.
 (Als het apparaat te dicht bij deze toestellen wordt geïnstalleerd, kan signaalstoring (beeld-

vervorming en ruis) optreden.)

■ Gebruik de meegeleverde tapschroeven om de houder voor de afstandsbediening op de 
wand te monteren en plaats de afstandsbediening vervolgens in de houder.

1

2

3 Druk met een spits 
voorwerp op de 
Reset-toets.

Twee LR6 AA-batterijen
Plaats de batterijen met het nega-
tieve uiteinde (-) eerst. Plaats de 
batterijen in de juiste richting (+, -)!

Bovenste kap

2. Druk op de Reset-toets. 1.  Verwijder de bovenste kap, breng twee LR6 AA-batterijen aan en 
breng de bovenste kap weer aan. 

Afstands-
bediening

Zelftappende 
schroeven

Houder

3

3. Installatie
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Zelftappende 
schroeven

4

4. Diverse instellingen

Met deze afstandsbediening kunt u de volgende begin- en functie-instellingen wijzigen.

Functie annuleren Begininstelling

Wi-Fi interface-instelling

Functie-instellingen

Service Proefdraaien

Zelfcontrole

Selectie van unitfuncties

Stand voor 
afzonderlijke 
instellingen 1

Stand voor 
afzonderlijke 
instellingen 2

Op de toets 
            drukken

Op de toets               druk-
ken terwijl het functienum-
mer 1 brandt

Op de toets               druk-
ken terwijl het functienum-
mer 6 brandt

  De toets 
                5 seconden of 
langer ingedrukt houden

De toets               5 seconden of 
langer ingedrukt houden

De toets               5 seconden of 
langer ingedrukt houden

Temperatuurschaal (toets                )

Tijdweergave (toets                )

Auto-stand (toets                )

Paarnr. (toets        )

Achtergrondverlichting AAN (toets                    )

Verbinding maken met de router

Het groepsmodelnummer instellen (toets       )

Bedrijfsstandinstelling (toets               )

Instelling van ventilatorsnelheid (toets               )

Instelling van verticale luchtstroomrichting (toets                )

Instelling van ventilatiejaloezie (toets               )

Instelling Auto-ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting (toets               )

Instelling van ingesteld temperatuurbereik (toets               )

Instelling van horizontale luchtstroomrichting (toets               )

Instelling van directe/indirecte luchtstroom (toets               )

Instelling van Week-timer (toets           )

Instelling van automatische werking van fi lterliftpaneel (toets               )
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Fig. 5-3

B

E

F

D

C

8

2

1

4

3

5

7
6

G
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5.1.  Omschakelen naar de stand voor be-
gininstellingen (Fig. 5-1, Fig. 5-2)
1.  Druk op de toets 1 om de airconditioner 

te stoppen.
•  Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan 

op de toets 2 om de timer uit te scha-
kelen. ( G verdwijnt.)

2. Druk op de toets 3.
•  Het functie-instellingsscherm wordt weergege-

ven en het functienummer A gaat knipperen.
•  Druk op de toets 4 om het functienummer 

te wijzigen.
3.  Controleer of functienummer 1 wordt weergege-

ven en druk op de toets 5.
•  Het scherm voor het instellen van de scherm-

weergave wordt weergegeven.

5.2.  De temperatuurschaal wijzigen
(Fig. 5-1, Fig. 5-3 B)
Druk op de toets 6.
•  Door op de toets 6 te drukken, wijzigt u de 

temperatuurschaal ( °C / °F ). (De fabrieksinstel-
ling is “°C”.)

 :  De temperatuur wordt weergegeven in graden 
Celsius.

 :  De temperatuur wordt weergegeven in graden Fahrenheit.

5.3.  De tijdweergave wijzigen
(Fig. 5-1, Fig. 5-3 c) 
Druk op de toets 7.
•  Door op de toets 7 te drukken, wijzigt u de 

tijdweergave (  /  ). (Standaard is de 12-
uurs notatie ingesteld.)

 :  De tijd wordt in de 12-uurs notatie weerge-
geven.

 :  De tijd wordt in de 24-uurs notatie weerge-
geven.

5.4.  De AUTO-stand wijzigen
(Fig. 5-1, Fig. 5-3 D)
Druk op de toets 8.
•  Door op de toets 8 te drukken, wijzigt u 

de Auto-stand (  /  ). (Standaard is de enkele 
instelling ingeschakeld.)

 :  De AUTO-stand werkt als de gewone automa-
tische bedieningsstand (enkele instelling).

 :  De AUTO-stand werkt met dubbele instellingen.

De volgende instellingen kunnen worden opgegeven in de 
stand voor begininstellingen.

Item Instelling Fig. 5-3
Temperatuurschaal ºC/ºF B

Tijdweergave 12-/24-uurs notatie C

AUTO-stand Enkele/dubbele instelling D

Paarnr. 0-3 E

Achtergrondver-
lichting

Aan/uit F

Fig. 5-2

Fig. 5-1

A

5

5. Begininstelling
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5.5. Het paarnummer wijzigen (Fig. 5-1, Fig. 5-3 E) 
Druk op de toets  4.
• Stel het paarnummer op 0-3 in. (De fabrieksinstelling is 0.)

Instellingsvoorbeeld (bij gebruik van Mr. Slim)

Onafhankelijk 
systeem

(1) Dezelfde instellingen
• Alle units kunnen met dezelfde draadloze afstandsbediening 

worden geregeld.
•  Alle binnenunit-printplaten en de 

draadloze afstandsbediening zijn 
ingesteld op hetzelfde paarnummer.

•  Installeer elke unit binnen het 
ontvangstbereik van de draadloze 
afstandsbediening of laat de gebrui-
ker de draadloze afstandsbediening 
verplaatsen om elke unit te regelen.

(2) Afzonderlijke instellingen
• Elke unit kan alleen worden geregeld met de bijbehorende draad-

loze afstandsbediening.

•  De binnenunit-printplatenen 
draadloze afstandsbedieningen 
zijn voor elke unit op verschillende 
paarnummers ingesteld.

Gelijktijdig 
tweevoudig/
drievoudig/
viervoudig 
systeem

•  Het systeem werkt ongeacht welke 
binnenunit de signalen ontvangt.

Voorbeeld van drievoudig systeem

Buitenunit

Buitenunit

Binnen-
unit

Binnen-
unit

Binnen-
unit

Binnen-
unit

Binnen-
unit

Binnen-
unit

Binnen-
unit

Binnen-
unit

Paarnr. 0

Paarnr. 0

Paarnr. 0

Buitenunit

Buitenunit

Paarnr. 1

Paarnr. 1

Paarnr. 0

Paarnr. 0

Buitenunit

Buitenunit

Paarnr. 2

Paarnr. 2

Paarnr. 0

Buitenunit

Buitenunit

Paarnr. 3

Paarnr. 3

Paarnr. 0

Draadloze afstandsbediening

Draadloze afstandsbediening

Draadloze afstandsbediening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Buitenunit

Binnen-
unit

Binnen-
unit

Binnen-
unit

Paarnr. 0 Paarnr. 0

Paarnr. 0

Paarnr. 0

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Ontvanger 
draadloze 
afstandsbe-
diening

Instelling van de binnenunit
Mr. Slim CITY MULTI

Paarnummer van draadloze 
afstandsbediening Draadbrug van printplaat van binnenunit (J41- en J42-instellingen)

SW22-instellingen van 
printplaat van binnenunit
SW22-3 SW22-4

0 Niet knippen (begininstelling) ON (AAN) ON (AAN)
1 Alleen J41 knippen OFF (UIT) ON (AAN)
2 Alleen J42 knippen ON (AAN) OFF (UIT)
3 J41 en J42 knippen OFF (UIT) OFF (UIT)

6

5. Begininstelling
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5.6.  De achtergrondverlichtingsinstelling 
wijzigen
(Fig. 5-1, Fig. 5-3 F)
Druk op de toets 9.

•  Door op de toets 9 te drukken, wijzigt u de 
instelling
(  /  ). (De fabrieksinstelling is “ON” (AAN).)

 :  De achtergrondverlichting wordt aangezet 
wanneer op een toets wordt gedrukt.
 :  De achtergrondverlichting wordt niet aan-

gezet wanneer op een toets wordt gedrukt.

5.7. De instellingen voltooien
(Fig. 5-1, Fig. 5-2)
Druk op de toets 5.
• Het functienummer A gaat knipperen. 
Druk op de toets 3.
•  De stand voor begininstellingen wordt uitgezet. 

(De airconditioner wordt gestopt.)

Fig. 6-1

4

1

A

3

B

2

Raadpleeg de bedieningshandleiding en het technisch 
materiaal voor de binnenunit die u wilt instellen, om de 
functies en instellingen voor de binnenunit te controleren.

6.1.  Omschakelen naar de stand voor 
functie-instellingen (Fig. 6-1)
1.  Druk op de toets 1 om de airconditioner 

te stoppen.

•  Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan 

op de toets 2 om de timer uit te scha-
kelen. ( B verdwijnt.)

2.  Houd de toets 3 gedurende 5 seconden 
ingedrukt.
•  De afstandsbediening wordt in de stand voor 

functie-instellingen gezet. (Het groepsmodelin-
stellingsnummer A knippert.)

6.2.  Het groepsmodelnummer instellen 
(Fig. 6-1)
Druk op de toets 4.
•  Voer het groepsmodelnummer in voor het model 

binnenunit dat u wilt bedienen. (De fabrieksinstel-
ling is 001.)
Raadpleeg de bedieningshandleiding van de bin-
nenunit om het groepsmodelnummer te controleren.

•  U kunt de ventilatorsnelheid, verticale luchtstro-
omrichting en bedrijfsstand instellen met het 
groepsmodelnummer. 
Zie de beschrijving van de respectieve standen 
voor afzonderlijke instellingen op de volgende 
pagina's als u andere instellingen dan de boven-
staande wilt wijzigen. 

7

5. Begininstelling

6. Functie-instellingen
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Fig. 6-2

5

6

7

4

8

D E

F

C

6.3. Stand voor afzonderlijke instellingen 1
(Fig. 6-2, Fig. 6-3)
U kunt ook functies naar wens instellen voor de 
binnenunit die u wilt gebruiken.
1)  Bedrijfsstandinstelling (De fabrieksinstelling is 

01.)
1. Druk op de toets 5.

• De bedrijfsstand C gaat knipperen.
2.  Druk op de toets 4 om het instellingsnum-

mer D te selecteren.
Bedrijfsstand-
weergave C

Instellings-
nummer D

Bedrijfsstand-
weergave C

Instellings-
nummer D

01 05

02 06

03 07

04

*  Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 
6 en herhaalt u de procedure vanaf 

stap 1.
2)  Instelling van ventilatorsnelheid (De fabrieksin-

stelling is 01.)
1. Druk op de toets 7.

• De ventilatorsnelheid E gaat knipperen.
2.  Druk op de toets 4 om het instellingsnum-

mer D te selecteren.

Weergave van ventilator-
snelheid E

Instellingsnum-
mer D

(4 snelheden) 01

(3 snelheden) 02

(2 snelheden) 03

(1 snelheid, geen) 04

*  Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 
6 en herhaalt u de procedure vanaf 

stap 1.
3)  Instelling van verticale luchtstroomrichting (De 

fabrieksinstelling is 01.)
1. Druk op de toets 8.

• De luchtstroomrichting F gaat knipperen.
2.  Druk op de toets 4 om het instellingsnum-

mer D te selecteren.
Luchtstroomrichting F Instel-

lingsnum-
mer D

Met automatische 
waaier

Zonder automatische 
waaier

(Met waaier, op en neer) (Met waaier, op en neer) 01

(Met waaier, niet op en neer) (Met waaier, niet op en neer) 02

Geen weergave (geen waaier) Geen weergave (geen waaier) 03

*  Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 
6 en herhaalt u de procedure vanaf 

stap 1.

8

6. Functie-instellingen
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4)  Instelling van ventilatiejaloezie (De fabrieksinstelling is 01.)
1. Druk op de toets 9.

• De ventilatiejaloezie G gaat knipperen.
2.  Druk op de toets 4 om het instellingsnum-

mer D te selecteren.
Instelling van ventilatiejaloezie G Instellingsnummer D
Geen weergave (uitgeschakeld) 01

(ingeschakeld) 02

•  U kunt de functie voor de ventilatiejaloezie in-
schakelen (02) door de functie voor de horizon-
tale luchtstroomrichting uit te schakelen (01).

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 
6 en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

5)  Instelling Auto-ventilatorsnelheid en luchtstroom-
richting (De fabrieksinstelling is 02.)
1.  Druk op de toets 0.

•  De Auto-ventilatorsnelheid en luchtstroom-
richting H gaan knipperen. (2 locaties)

2.   Druk op de toets 4 om het instellingsnum-
mer D te selecteren.

Instelling Auto-ventilatorsnel-
heid en luchtstroomrichting H Instellingsnummer D

Geen weergave
(uitgeschakeld)

01

 (ingeschakeld) 02

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 
6 en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

6)  Instelling van ingesteld temperatuurbereik (De 
fabrieksinstelling is 01.)
1.  Druk op de toets 1.

•  Het nummer voor de instelling van ingesteld 
temperatuurbereik J 01 gaat knipperen.

2.   Druk op de toets 4 om het instellingsnum-
mer D te wijzigen.

Instelling van 
ingesteld tempe-
ratuurbereik J

Instel-
lingsnum-
mer D

(Norm)

Koelen/drogen: 19 - 30 °C (67 - 87 °F)
Verwarmen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)
Auto: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)

01

Koelen/drogen: 14 - 30 °C (57 - 87 
°F)Verwarmen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)
Auto: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)

04

Opmerkingen:
•   Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 

6 en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.
•  Enkele instelling (Auto-stand) moet zijn 

geselecteerd om de instelling 04 te kunnen 
inschakelen. Raadpleeg 7.3. voor informatie 
over de selectie van unitfuncties en 5.4. voor 
informatie over het wijzigen van de stand met 
de afstandsbediening.

•  Het ingestelde temperatuurbereik van 04 kan 
niet worden geselecteerd als dit niet door het 
model wordt ondersteund.

6.4. De instellingen voltooien (Fig. 6-3)
Houd de toets 3 gedurende 5 seconden ingedrukt.
•  De afstandsbediening verlaat de stand voor func-

tie-instellingen.

Fig. 6-3

6

3

1

9

4

0

D

J

G

H

9

6. Functie-instellingen

VH79A034W01_IB_IM_04nl.indd   9 2021/06/24   16:25:18



nl

6.5.  Stand voor afzonderlijke instellingen 2
(Fig. 6-4, Fig. 6-5)
1)  Omschakelen naar de stand voor afzonderlijke 

instellingen 2
Houd na het omschakelen naar de stand voor 
functie-instellingen (6.1.) de toets 2 gedu-
rende 5 seconden ingedrukt. 
• Het patroonnummer K gaat knipperen. 

2)  Instelling van horizontale luchtstroomrichting 
(De fabrieksinstelling is 01.)
1.  Druk op de toets 9.

•  De instelling van de horizontale luchtstro-
omrichting G gaat knipperen. 

2.   Druk op de toets 4 om het instellingsnummer 
D te selecteren. 

Instelling van horizontale 
luchtstroomrichting G

Instellingsnummer D

 (uitgeschakeld) 01

 (ingeschakeld) 02

*  Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 
6 en herhaalt u de procedure vanaf 

stap 1.
3)  Instelling van directe/indirecte luchtstroom (De 

fabrieksinstelling is 02.)
1.  Druk op de toets 3.

•  Instelling van directe/indirecte luchtstroom 
L gaat knipperen.

2.   Druk op de toets 4 om het instellingsnum-
mer D in te stellen

Instelling van directe/indirecte 
luchtstroom L Instellingsnummer D

Geen weergave (uitgeschakeld) 01

 (ingeschakeld) 02

*  Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 
6 en herhaalt u de procedure vanaf 

stap 1.
4)  Instelling van Week-timer (De fabrieksinstel-

ling is 02.)
 1. Druk op de toets 2.

• De Week-timer B gaat knipperen.

2.  Druk op de toets 4 om het instellingsnum-
mer D in te stellen.

Instelling van Week-timer B Instellingsnummer D
Geen weergave (uitgeschakeld) 01

 (ingeschakeld) 02

*  Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 
6 en herhaalt u de procedure vanaf 

stap 1.

Fig. 6-4

2

6

9

3

4

2

D

B

K

G

L
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5)   Instelling van werking van automatisch filter-
liftpaneel (De fabrieksinstelling is 01.)
1.  Druk op de toets 4.

•  Werking van automatisch filterliftpaneel M
gaat knipperen.

2.  Druk op de toets 4 om het instellingsnum-
mer D te selecteren.
Werking van automatisch 

fi lterliftpaneel M Instellingsnummer D

Geen weergave (zonder) 01

 (met) 02

*  Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets 
6 en herhaalt u de procedure vanaf 

stap 1.

6.6. De instelling voltooien (Fig. 6-5)
Houd de toets 3 gedurende 5 seconden 
ingedrukt.
•  De stand voor afzonderlijke instellingen wordt 

uitgeschakeld.

Fig. 6-5

4

6

3

4

D

M
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6. Functie-instellingen
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7.1.  Proefdraaien (Fig. 7-1)
1.  Druk op de toets 1 om de airconditioner 

te stoppen.
•  Als de Week-timer ingeschakeld is ( A is 

aan), druk dan op de toets 2 om de 

timer uit te schakelen ( A is uit).

2.  Houd de toets 3 gedurende 5 seconden 
ingedrukt.
•  B gaat branden en het apparaat wordt in 

de servicestand gezet.
3. Druk op de toets 3.

•  C gaat branden en het apparaat wordt in 
de proefdraaistand gezet.

4.  Druk op de volgende toetsen om het proefdraaien 
te starten.

 :  De bedrijfsstand omschakelen tussen 
koelen en verwarmen en het proefdraai-
en starten.

 :  De ventilatorsnelheid wijzigen en het 
proefdraaien starten.

 :  De luchtstroomrichting wijzigen en het 
proefdraaien starten.

 :  De lamellen kantelen en het proefdraaien 
starten.

 : Het proefdraaien starten.
5. Stop het proefdraaien.

•  Druk op de toets 1 om het proefdraaien 
stoppen.

• Na 2 uur wordt het stopsignaal verzonden.

Fig. 7-1

1

C

3

2

A

B

Fig. 7-2

4

D

A

1

B

5

3
2

7.2.  Zelfcontrole (Fig. 7-2)
1.  Druk op de toets 1 om de airconditioner 

te stoppen.
•  Als de Week-timer ingeschakeld is ( A is 

aan), druk dan op de toets 2 om de timer 

uit te schakelen ( A is uit).

2.  Houd de toets 3 gedurende 5 seconden 
ingedrukt.

•  B gaat branden en het apparaat wordt in de 
zelfcontrolestand gezet.

3.  Druk op de toets 4 om het koelstofadres 
(M-NET-adres) D te selecteren van de binnenunit 
waarvoor u de zelfcontrole wilt uitvoeren.

4.   Druk op de toets 5.
•  Als een fout wordt gedetecteerd, wordt de 

controlecode aangegeven door het aantal piep-
tonen van de binnenunit en het aantal knippe-
ringen van het WERKINGSINDICATIE-lampje.

5.  Druk op de toets 1.
•  B en het koelstofadres (M-NET-adres) D

gaan uit en de zelfcontrole is voltooid.

12

7. Service
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Raadpleeg de volgende tabellen voor informatie over de controlecodes.
* Er kan geen ontvangeradapter (type MA) worden gebruikt.

Knipperpa-
troon van het 
werkingsindi-
catielampje

Piep Piep Piep Piep Piep Piep Piep

Uit
Ongeveer 
2,5 sec.

Aan
Ongeveer 3 sec.

Aan
0,5 sec.

Aan
0,5 sec.

Aan
0,5 sec.

Aan
0,5 sec.

Uit
Ongeveer 2,5 

sec.

Aan
Ongeveer 3 sec.

Aan
0,5 sec.

Aan
0,5 sec.

· · · Wordt herhaald

Het aantal knipperingen/pieptonen in het patroon geeft de contro-
lecode aan volgens de volgende tabel (bijvoorbeeld n=5 bij “U2”)

Het aantal knipperingen/pieptonen in het patroon 
geeft de controlecode aan volgens de volgende tabel 

ne1e 2e 3e 1e 2e

De zelfcontrole 
begint
(startsignaal 
wordt ontvangen)

Pieptonen

[Uitgangspatroon B]

[Uitgangspatroon A]

Knipperpa-
troon van het 
werkingsindi-
catielampje

Piep Piep Piep Piep Piep Piep Piep

Uit
Ongeveer 
2,5 sec.

Aan
0,5 sec.

Aan
0,5 sec.

Aan
0,5 sec.

Aan
0,5 sec.

Uit
Ongeveer 
2,5 sec.

Aan
0,5 sec.

Aan
0,5 sec.

· · · Wordt herhaald

Het aantal knipperingen/pieptonen in het patroon geeft de contro-
lecode aan volgens de volgende tabel (bijvoorbeeld n=5 bij “P5”)

Het aantal knipperingen/pieptonen in het patroon geeft 
de controlecode aan volgens de volgende tabel 

ne1e 2e 3e 1e 2e

De zelfcon-
trole begint
(startsignaal 
wordt ont-
vangen)

Pieptonen

[Uitgangspatroon C]

Knipperpa-
troon van het 
werkingsindi-
catielampje

Piep Piep Piep Piep Piep Piep Piep

Uit
Ongeveer 
2,5 sec.

Knippert 
2 keer

0,3 sec.×2

Knippert 
2 keer

0,3 sec.×2

Knippert 
2 keer

0,3 sec.×2

Knippert 
2 keer

0,3 sec.×2

Uit
Ongeveer  
2,5 sec.

Knippert 
2 keer

0,3 sec.×2

Knippert 
2 keer

0,3 sec.×2

· · · Wordt herhaald

Het aantal knipperingen/pieptonen in het patroon geeft de contro-
lecode aan volgens de volgende tabel (bijvoorbeeld n=9 bij “EH”)

Het aantal knipperingen/pieptonen in het patroon geeft 
de controlecode aan volgens de volgende tabel 

ne1e 2e 3e 1e 2e

De zelfcon-
trole begint
(startsignaal 
wordt ont-
vangen)

Pieptonen

13
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■ Mr. Slim-uitgangsinhoud
[Uitgangspatroon A] Er zijn fouten gesignaleerd door de binnenunit

Draadloze afstandsbediening
Afstandsbedie-
ning met draad 

Symptoom OpmerkingPieptonen/knipperingen van 
WERKINGSINDICATIE-lampje 

(aantal malen)
Controlecode

1 P1 Inlaatsensorfout

2 P2, P9 Pijpsensorfout (vloeistof- of 2-fasenpijp)

3 E6, E7 Communicatiefout binnen-/buitenunit

4 P4 Afvoersensorfout/Vlotterschakelaar voor afvoer open

5
P5 Actie t.b.v. overloopbeveiliging voor afvoer
PA Geforceerde fout compressor

6 P6
Actie t.b.v. antivriesbeveiliging (tijdens koelen)/oververhittingsbeveiliging 
(tijdens verwarmen)

7 EE Montagefout (systeemfout)

8 P8 Pijptemperatuurfout

9 E4
Communicatiefout tussen de afstandsbediening met draad en de 
binnenunit

10 — —

11 Pb Fout ventilatormotor binnenunit

12 Fb Fout besturingssysteem binnenunit (geheugenfout enz.)

14 PL Abnormaal koelmiddelcircuit

[Uitgangspatroon B] Er zijn fouten gesignaleerd door andere unit dan binnenunit (buitenunit enz.) * De ondersteunde 
controlecodes kunnen variëren al naar gelang de aangesloten buitenunit.

Draadloze afstandsbediening
Afstandsbedie-
ning met draad 

Symptoom OpmerkingPieptonen/knipperingen van 
WERKINGSINDICATIE-lampje 

(aantal malen)
Controlecode

1 E9 Communicatiefout binnen-/buitenunit

Zie voor 
nadere 
informatie het 
LED-display 
van de bestu-
ringskaart van 
de buitenunit.

2 UP Overstroomonderbreking compressor

3 U3, U4 Thermistors van de buitenunit geopend/kortgesloten

4 UF Overstroomonderbreking compressor (als de compressor geblokkeerd is)

5 U2 Abnormaal hoge uitblaastemperatuur/49C in bedrijf/onvoldoende koelstof

6 U1, Ud Abnormaal hoge druk (63H in bedrijf)/Actie t.b.v. oververhittingsbeveiliging

7 U5 Abnormale temperatuur van koellichaam

8 U8 Ventilatorstop buitenunit

9 U6 Overstroomonderbreking compressor/Abnormale werking van voedingsmodule

10 U7 Abnormaliteit van extreme hitte vanwege lage uitblaastemperatuur

11 U9, UH
Abnormaliteit zoals overspanning of onderspanning en abnormaal 
synchroon signaal naar hoofdcircuit/Stroomsensorfout

12 — —

13 — —

14 Andere Andere fouten (raadpleeg de technische handleiding voor de buitenunit.)

[Uitgangspatroon C] Er zijn fouten gesignaleerd door andere unit dan binnenunit (buitenunit enz.)

Draadloze afstandsbediening
Afstandsbedie-
ning met draad 

Symptoom OpmerkingPieptonen/knipperingen van 
WERKINGSINDICATIE-lampje 

(aantal malen)
Controlecode

9 EH Paneelcommunicatie abnormaal (paneel gaat automatisch omhoog/omlaag)

14
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■ CITY MULTI-uitgangsinhoud
[Uitgangspatroon A] De abnormale unit (kenmerk) is een binnenunit, een LOSSNAY-unit of een luchtverwerkingsunit 
buitenshuis.
[Uitgangspatroon B] De abnormale unit (kenmerk) is een buitenunit of andere unit (maar geen binnenunit, LOSSNAY-unit 
of luchtverwerkingsunit buitenshuis).

Pieptonen/knipperingen van 
WERKINGSINDICATIE-lampje

 (aantal malen)

M-NET-controle-
code

Opmerkingen

1 1000 - 1999

Als de afstandsbediening met draad en de systeemcontroller niet samen 
worden gebruikt, kunnen de gegevens van de controlecodes in de fouten-
historie worden gecontroleerd aan de hand van het LED-display van de 
printplaat van de buitenunit.
Raadpleeg het servicehandboek van de buitenunit om de foutenhistorie 
van de buitenunit te controleren.

2 2000 - 2999

3 3000 - 3999

4 4000 - 4999

5 5000 - 5999

6 6000 - 6999

7 7000 - 7999

8 0 - 999

Opmerkingen:
1. Als u geen pieptoon hoort en het WERKINGSINDICATIE-lampje na ontvangst van het signaal uit blijft wanneer de zelfcontrole begint, is 

er geen foutenhistorie.
2. Als u na ontvangst van het signaal 3 maal achter elkaar een pieptoon hoort “piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 seconden)” wanneer de 

zelfcontrole begint, is het opgegeven koelstofadres (M-NET-adres) onjuist.

15
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7.3. Selectie van unitfuncties

Deze instelmethode is voor Mr. Slim. Voor CITY MULTI -modellen stelt u de DIP-schakelaars op de printplaat van 
de binnenunit en de printplaat van de buitenunit in.
In het technisch materiaal voor de CITY MULTI-modellen vindt u informatie over het instellen van de DIP-schakelaars.

Stel de functies naar wens in met de afstandsbediening. U kunt de functies voor elke unit alleen met de 
afstandsbediening instellen.
Selecteer in tabel 1 de functies die u wilt instellen.
Alleen de koelmiddelsystemen die zijn aangesloten op binnenunits met een draadloze afstandsbedie-
ningsontvanger kunnen worden ingesteld via de draadloze afstandsbediening. Het koelstofadres kan niet 
worden opgegeven met de draadloze afstandsbediening.

Tabel 1 Instellingen voor functieselectie (Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit 
voor meer informatie over de fabrieksinstellingen en -standen van elke binnenunit.)

Opmerking: De items in de volgende tabel zijn representatieve voorbeelden. De instellingen voor elke 
stand kunnen per model verschillen. Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit 
voor meer informatie.

Stand Instellingen
Modus-
nummer

Instellings-
nummer

Begininstel-
ling

Instelling

Automatisch herstel 
van stroomuitval

Niet beschikbaar
01

1

Selecteer unit-
nummer 00.

Beschikbaar 2
Binnentemperatuur-
detectie

Binnenunit gemiddelde werking
02

1
Instellen met afstandsbediening van binnenunit 2
Interne sensor van afstandsbediening 3

LOSSNAY-verbinding Niet ondersteund

03

1
Ondersteund (binnenunit is niet voorzien van buitenlucht-
toevoer)

2

Ondersteund (binnenunit is voorzien van buitenlucht-
toevoer)

3

Automatische bedrijfs-
stand

Automatische bedrijfsstand, enkele instelling (beschik-
baar voor instelling Koelen op 14°C (58°F)) *1 *2

06
1

Dubbele instelling (niet beschikbaar voor instelling 
Koelen op 14°C (58°F)) *1 *2 2

Filterteken 100 uur

07
1

Selecteer 
unitnummer 
01-04 of AL 
(alle units).

2.500 uur 2
Geen filtertekenindicator 3

Ventilatorsnelheid Stil

08
1

Norm 2
Hoog plafond 3

Aantal luchtuitlaten 4 richtingen

09
1

3 richtingen 2
2 richtingen 3

Geïnstalleerde optie 
(filter met hoge efficiëntie enz.)

Zonder
10

1
Met 2

Waaierinstelling om-
hoog/omlaag *3

Geen instelling/Uitgerust met waaiers (waaierhoekin-
stelling 3)

11
1

Uitgerust met waaiers (waaierhoekinstelling 1) 2
Uitgerust met waaiers (waaierhoekinstelling 2) 3

Interne luchtbevoch-
tiger

Niet ingebouwd
13

1
Ingebouwd 2

*1  Dit is beschikbaar wanneer de binnenunit is aangesloten op een van de specifieke buitenunits.
*2  Een optionele isolatiekit is vereist.
*3  De instelling is afhankelijk van het model.
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Fig. 7-3

Fig. 7-4

2

4

D

1

B

5

6

3

A

1.  Druk op de toets 1 om de airconditioner te 
stoppen.

* Als de Week-timer ingeschakeld is ( A is aan), 

druk dan op de toets 2 om de timer uit te 

schakelen ( A is uit).

2.  Houd de toets 3 gedurende 5 seconden inge-
drukt.
•  B gaat branden en het apparaat wordt in de 

zelfcontrolestand gezet.
3.  Druk op de toets 4 om het weergegeven nummer 

D op 50 in te stellen.
•  Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvan-

ger en druk op de toets 5. (Het unitnummer 
gaat knipperen.)

4.  Druk op de toets 4 om het unitnummer van de 
binnenunit in te stellen.
•  Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvan-

ger en druk op de toets 5. (Het nummer voor 
de stand gaat knipperen.)

*  Wanneer het unitnummer is verzonden, start de 
geselecteerde binnenunit in de ventilatorstand.
 Aan de hand van deze stap kunt u controleren wel-
ke binnenunit correspondeert met het unitnummer 
dat u hebt geselecteerd om de functies te wijzigen.
 Als u het unitnummer op 00 of “AL” instelt, starten 
alle binnenunits van hetzelfde koelmiddelsysteem 
echter in de ventilatorstand.

*  Als u een unitnummer verzendt dat niet kan worden 
geselecteerd, hoort u 3 maal achter elkaar een 
pieptoon “piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)”.
Druk in dat geval op de toets 6 en stel het 
unitnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weer-
gave van het unitnummer knippert.

*  Als het signaal niet goed is ontvangen, is geen 
pieptoon hoorbaar of hoort u twee pieptonen.
Druk in dat geval op de toets 6 en stel het 
unitnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weer-
gave van het unitnummer knippert.

Procedure voor functieselectie (Fig. 7-3, 7-4)
Om te beginnen is het belangrijk dat u de procedure voor functieselectie begrijpt. In de volgende procedure wordt bij wij-
ze van voorbeeld uitgelegd hoe u “LOSSNAY-verbinding” in tabel 1 instelt op “Ondersteund (binnenunit is niet voorzien 
van buitenluchttoevoer)”.
In de volgende procedure wordt aangegeven welke stappen u moet uitvoeren.

Apparaat

Stand

Instelling

17
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5.  Druk op de toets 4 om het nummer voor de stand 
in te stellen. 
•  Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvan-

ger en druk op de toets 5. (Het instellings-
nummer gaat knipperen.)

De pieptoon en het knipperpatroon van het WERKINGS-
INDICATIE-lampje geven nu het huidige instellingsnum-
mer voor het geselecteerde standnummer aan.
Huidige instellingswaarde = 1: pieptoon (1 sec.) × 1 maal

= 2: pieptoon (1 sec.) × 2 maal
= 3: pieptoon (1 sec.) × 3 maal

*  Als u een stand invoert die niet kan worden inge-
steld, hoort u 3 maal achter elkaar een pieptoon 
“piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)”.

 Druk in dat geval op de toets 6 en stel het 
standnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weer-
gave van het standnummer knippert.

*  Als het signaal niet goed is ontvangen, is geen 
pieptoon hoorbaar of hoort u twee pieptonen.

 Druk in dat geval op de toets 6 en stel het 
standnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weer-
gave van het standnummer knippert.

6.  Druk op de toets 4 om het instellingsnummer  te 
selecteren. 
•  Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvan-

ger en druk op de toets 5. (Het nummer voor 
de stand gaat knipperen.)

De pieptoon en het knipperpatroon van het WER-
KINGSINDICATIE-lampje geven nu het instellings-
nummer voor het geselecteerde standnummer aan.
Huidige instellingswaarde = 1: pieptoon (1 sec.) × 1 maal

= 2: pieptoon (1 sec.) × 2 maal
= 3: pieptoon (1 sec.) × 3 maal

*  Als u een nummer invoert dat niet kan worden inge-
steld, wordt het oorspronkelijk ingestelde nummer 
gebruikt.

*  Als het signaal niet goed is ontvangen, is geen 
pieptoon hoorbaar of hoort u twee pieptonen.

Herhaal de procedure in dat geval vanaf stap 5.
7.  Als u een andere stand wilt instellen zonder het unit-

nummer van de binnenunit te wijzigen, herhaalt u stap 
5 en 6.

8.  Als u het unitnummer van de binnenunit wilt wijzigen 
en de functieselectie wilt uitvoeren, herhaalt u stap 4-6.

9.  Druk op de toets 1 om de functieselectie te 
voltooien.

Opmerking: 
● Laat de draadloze afstandsbediening na voltooi-

ing van de functieselectie 30 seconden onge-
bruikt.

● Wanneer de functieselectie wordt gebruikt om 
de functies van de binnenunit na installatie te 
wijzigen, dient u alle instellingen te noteren met 
een “○” of andere markering in de kolom “Begin-
instelling” van de tabel.
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8.1.  Wi-Fi interface-instelling (alleen 
Mr. Slim) (Fig. 8-1, Fig. 8-2, Fig. 8-3)
1.  Druk op de toets 1 om de airconditioner 

te stoppen.
•  Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan 

op de toets 2 om de timer uit te scha-

kelen. ( A verdwijnt.)
2.  Druk op de toets 3.

Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven 
en het functienummer B gaat knipperen.

3.  Druk op de toets 4, selecteer bij C het functie-
nummer 6 en druk vervolgens op de toets 
5.
•   Het Wi-Fi interface-instellingsscherm wordt 

weergegeven.
4.  Verbinding maken met de router

•  Druk op de toets 4 om het werkingsnum-
mer bij D te selecteren.

5.  De instellingen voltooien
Druk tweemaal op de toets 3.
•   Wi-Fi interface-instelling is voltooid.

Fig. 8-3

2

1

4

3

5

A

Fig. 8-2

Fig. 8-1

B
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Werkingsgegevens
Instel-
lings-

nummer
Werking Omschrijving

1 Verbinding 
maken met de 
router (WPS)

Dit instellingsnummer dient om de Wi-Fi interface met behulp van WPS met de router te verbinden. Selecteer 
het instellingsnummer, druk op de toets 5 en druk binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router om 
de installatie te voltooien.
Het werkingsindicatielampje bij de signaalontvanger van de binnenunit herhaalt het volgende patroon gedurende 
het installatieproces: 3 seconden AAN, tweemaal knipperen en 2,5 seconden UIT.
Opmerking: De binnenunit produceert geen pieptonen tijdens het installatieproces.

2 Verbinding 
maken met de 
router (AP)

Dit instellingsnummer dient om de Wi-Fi interface in de AP-modus met de router te verbinden. Selecteer het 
instellingsnummer, druk op de toets 5 en voltooi binnen 10 minuten de netwerkinstallatie. 
Voer de netwerkinstellingen in aan de hand van de handleiding voor de cloudservice.
Het werkingsindicatielampje bij de signaalontvanger van de binnenunit herhaalt het volgende patroon gedurende 
het installatieproces: 3 seconden AAN, eenmaal knipperen en 2,5 seconden UIT.
Opmerking: De binnenunit produceert geen pieptonen tijdens het installatieproces.

3 De Wi-Fi inter-
face opnieuw 
opstarten

Selecteer dit instellingsnummer wanneer u de Wi-Fi interface opnieuw opstart, bijvoorbeeld wanneer de router 
er niet op de normale manier verbinding mee kan maken. Wacht minstens 30 seconden en stel de verbinding 
vervolgens opnieuw in. 
De binnenunit produceert een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert tijdens het opstartproces op de 
hieronder aangegeven wijze.

4 De Wi-Fi interfa-
ce initialiseren

Selecteer dit instellingsnummer wanneer u de fabrieksinstelling van de Wi-Fi interface herstelt, bijvoorbeeld 
wanneer de airconditioner wordt verplaatst of afgedankt of wanneer de gebruiker verandert. 
De binnenunit produceert een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert tijdens het initialisatieproces op 
de hieronder aangegeven wijze.

De binnenunit produceert een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert op de hieronder aangegeven 
wijze wanneer de verbinding tussen de Wi-Fi interface en de router tot stand is gebracht of is verbroken.

Wanneer verbinding tot stand is 
gebracht

Wanneer verbinding is verbroken

PiepPiep Lampje 
0,1 sec. 

UIT

Lampje 0,1 
sec. AAN

Lampje 0,1 
sec. AAN

1e 2e

Piep Piep Piep Piep

Lampje 0,1 
sec. AAN

Lampje 0,1 
sec. AAN

Lampje 0,1 
sec. AAN

Lampje 0,1 
sec. AAN

Lampje 
0,1 sec. 

UIT 4e3e2e1e

Lampje 
0,1 sec. 

UIT

Lampje 
0,1 sec. 

UIT

Pieptoon (1 sec.)

Lampje 1 
sec. UIT

Lampje 5 
sec. AAN

Piep Piep Piep Piep Piep

Lampje 1 
sec. UIT

Lampje 0,5 
sec. AAN

Lampje 0,5 
sec. AAN

Lampje 0,5 
sec. AAN

Lampje 0,5 
sec. AAN

Lampje 0,5 
sec. AAN

4e 5e3e2e1e

Lampje 
0,5 sec.

UIT

Lampje 
0,5 sec.

UIT

Lampje 
0,5 sec.

UIT

Lampje 
0,5 sec.

UIT

20

8. Wi-Fi interface-instelling

VH79A034W01_IB_IM_04nl.indd   20 2021/06/24   16:25:27



Name of Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 
Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza(MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERI A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld. 1, 5th floor

VH79A034W01_cover.indd   2 2021/05/17   14:06:32



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

VH79A034W01

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

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

VH79A034W01_cover.indd   3 2021/05/17   14:06:32




