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Thank you for purchasing this product.
Carefully read this operation manual to ensure proper 
operation.  
As this operation manual is dedicated for the indoor unit, 
refer to also the operation manuals attached to the outdoor 
unit and the remote controller.
After reading the manual, file it away for future reference.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.
Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig um einwand-
freien Gebrauch zu garantieren.
Da sich diese Betriebsanleitung auf das Innengerät bez-
ieht, sollten Sie auch die Betriebsanleitungen des 
Außengeräts und der Fernbedienung lesen.
Nach dem lesen der Bedienungsanleitung, bewahren Sie 
diese an einem sicheren Ort auf um ggf. darauf zurück zu 
greifen.

Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement ce manuel de fonctionnement 
pour être sûr d'utiliser le produit correctement.
Puisque ce manuel de fonctionnement concerne unique-
ment l'unité intérieure, reportez-vous également aux man-
uels de fonctionnement joints pour l'unité extérieure et la 
télécommande.
Après avoir lu le manuel d'utilisation, conservez-le afin de 
pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Gracias por adquirir este producto.
A fin de garantizar un funcionamiento correcto, lea deteni-
damente este manual de instrucciones.
Debido a que este manual de instrucciones está dedicado 
a la unidad interior, consulte también los manuales de 
instrucciones suministrados con la unidad exterior y el 
mando a distancia.
Una vez leído, guárdelo para futuras consultas.

Vi ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.
Per garantire un corretto funzionamento del dispositivo, si 
prega di leggere attentamente questo manuale d'uso.
Dal momento che questo manuale d'uso concerne l'unità 
interna, fare riferimento anche ai manuali d'uso forniti unit-
amente all'unità esterna e al comando a distanza.
Dopo aver letto il manuale, conservarlo per riferimento 
futuro.

Σαò ευχαριστοýìε που αγορÜσατε αυτü το προϊüν.
ÄιαβÜστε προσεκτικÜ αυτü το εγχειρßδιο λειτουργßαò για να 
διασφαλιστεß η σωστÞ λειτουργßα.
ÄεδοìÝνου üτι το παρüν εγχειρßδιο χρÞσηò αφορÜ στην 
εσωτερικÞ ìονÜδα, ανατρÝξτε επßσηò στα εγχειρßδια 
λειτουργßαò που επισυνÜπτονται στην εξωτερικÞ ìονÜδα 
και το τηλεχειριστÞριο.
ΜετÜ την ανÜγνωση του εγχειριδßου, φυλÜξτε το για 
ìελλοντικÞ αναφορÜ.

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit product.
Lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig door om een 
goede werking te garanderen.
Deze bedieningshandleiding heeft betrekking op de binne-
nunit. Raadpleeg ook de bedieningshandleidingen voor de 
buitenunit en de afstandsbediening.
Bewaar de handleiding, zodat u deze later nog kunt raad-
plegen.

Obrigado por ter adquirido este produto.
Leia atentamente este manual do funcionamento para 
garantir uma operação adequada.
Como este manual do funcionamento é específico para a 
unidade interior, consulte também os manuais do funciona-
mento que acompanham a unidade exterior e o controlo 
remoto.
Depois de ler o manual guarde-o para referência futura.

Спасибо, что выбрали нашó продóêцию.
Для правильной эêсплóатации óстройства 
внимательно прочтите данное рóêоводство.
Посêольêó данное рóêоводство по эêсплóатации 
посвящено тольêо внóтреннемó блоêó, см. таêже 
рóêоводства по эêсплóатации, имеющиеся в 
êомплеêте с внешним блоêом и пóльтом 
дистанционноãо óправления.
Сохраните рóêоводство для дальнейшеãо 
использования.

Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Düzgün çalýþtýrma için bu kullaným kýlavuzunu 
dikkatlice okuyun.
Bu kullaným kýlavuzu bir iç ünite ile ilgili olduðundan, 
dýþ ünite ve uzaktan kumanda ile ilgili kullaným kýlavu-
zlarýna da bakýn.
Kýlavuzu okuduktan sonra daha sonra bakmak üzere 
kaldýrýn.
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De oorspronkelijke instructies zijn geschreven in het Engels. 

Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke 

instructies.

Belangrijke informatie over het gebruikte 

koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het 

Kyoto-protocol vallen.

(1)

 GWP = Global Warming Potential (indicatie van de bijdrage 

aan het broeikaseffect)

Afhankelijk van de Europese of lokale wetgeving kunnen 

periodieke inspecties voor koelmiddellekken vereist zijn. Voor 

meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale 

dealer.

We adviseren u om deze gebruiksaanwijzing voor gebruik 

zorgvuldig door te nemen om alle functies van de airconditio-

ner optimaal te kunnen benutten en om storingen als gevolg 

van verkeerde bediening te voorkomen.

Deze airconditioner is ingedeeld in de categorie “apparaten 

niet voor algemeen gebruik”.

• In deze handleiding wordt onderscheid gemaakt tus-

sen WAARSCHUWING en VOORZORGSMAATREGE-

LEN. 

Volg altijd onderstaande veiligheidsaanwijzingen: 

deze zijn allemaal belangrijk om de veiligheid te waar-

borgen.

 WAARSCHUWING ......Geeft een mogelijk gevaarlijke 

situatie aan die, indien deze niet 

wordt vermeden, kan leiden tot 

serieus of dodelijk letsel.

 VOORZORGSMAATREGELEN ........Geeft een mogelijk 

gevaarlijke situatie aan die, 

indien deze niet wordt verme-

den, kan leiden tot licht of 

gemiddeld letsel.

Deze aanduiding wordt ook 

gebruikt om de aandacht te ves-

tigen op onveilige werkwijzen.

• Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een plaats waar 

hij voor elke gebruiker goed bereikbaar is. Zorg er 

tevens voor, dat elke nieuwe gebruiker deze gebruiks-

aanwijzing overhandigd krijgt. 

WAARSCHUWING

Voorkom langdurige blootstelling aan de koude lucht 

en voorkom dat de temperatuur in de kamer te laag 

wordt. Kou is niet bevorderlijk voor de gezondheid. Uw 

fysieke conditie kan verslechteren en uw gezondheid 

kan worden aangetast.

Schakel de stroom van de airconditioner onmiddel-

lijk uit wanneer u merkt dat de airconditioner niet 

goed werkt (bijvoorbeeld als u een brandlucht ruikt) 

en neem contact op met uw verdeler.

Wanneer u de airconditioner onder dergelijke omstandig-

heden blijft gebruiken, kan dit een defect veroorzaken en 

leiden tot elektrische schokken of brand.

Laat de apparatuur door uw dealer installeren. 

Wanneer u dit zelf probeert kan dit leiden tot waterlek-

kage, elektrische schokken of brand.

Laat onderhoud en reparaties uitsluitend door uw 

dealer uitvoeren. 

Onkundige aanpassingen en reparaties kunnen leiden 

tot waterlekkage, elektrische schokken of brand.

Steek geen voorwerpen of vingers in de luchtinlaat, 

de luchtuitlaat of de luchtroosters.

De ventilator draait met hoge snelheid en kan ernstig let-

sel veroorzaken.

Let op voor brand in geval van koelmiddellekkage.

Als de airconditioner niet correct werkt, d.w.z. geen 

koude of warme lucht genereert, kan dit het gevolg zijn 

van koelmiddellekkage. Neem voor hulp contact op met 

uw dealer. Het gebruikte koelmiddel in de airconditioner 

is veilig en lekt gewoonlijk niet weg.  Als het toch weglekt 

en in contact komt met een onbedekte brander, verwar-

mings- of kooktoestel, kunnen er schadelijke chemische 

verbindingen ontstaan. Zet de airconditioner uit en neem 

contact op met uw plaatselijke verdeler. Zet de aircondi-

tioner pas weer aan nadat de erkende servicemedewer-

ker bevestigt dat het lek is hersteld.

Neem bij lekkage van de koelvloeistof contact op met 

uw verdeler.

Wanneer de airconditioner in een kleine ruimte wordt 

geïnstalleerd, moeten de nodige stappen worden geno-

men om te voorkomen dat bij lekkage de koelmiddelcon-

centratie te hoog wordt. Als de koelvloeistofconcentratie 

te hoog wordt, kunnen er gebreken door zuurstofgebrek 

ontstaan.

Laat los verkrijgbare accessoires door vakbekwaam 

personeel installeren. Gebruik alleen de voorge-

schreven los verkrijgbare accessoires.

Indien een defect ontstaat ten gevolge van door uzelf uit-

gevoerde reparaties of aanpassingen, kan dit resulteren 

in waterlekkage, elektrische schokken of brand.

Laat de apparatuur door uw dealer verplaatsen of 

verwijderen.

Door een onjuist uitgevoerde installatie kunnen waterlek-

kage, elektrische schokken of brand ontstaan.

Gebruik alleen zekeringen van het juiste amperage.

Gebruik geen verkeerde zekeringen, koperen of andere 

kabels als vervanging, want dit kan leiden tot een elektri-

sche schok, brand, letsel, of beschadiging van de aircon-

ditioner.

De airconditioner moet geaard worden.

Aard de unit niet aan een gas- of waterpijp, bliksemaflei-

der of telefoon-aardkabel.

Onjuiste aarding kan kortsluiting of brand veroorzaken.

Een plotselinge schok van inslaande bliksem of iets 

anders kan de airconditioner beschadigen.

Plaats een aardlekschakelaar.

Het niet plaatsen van een aardlekschakelaar kan gevaar 

voor elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

Koelmiddeltype R410A

GWP
(1)

 waarde 1975

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
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Neem contact op met uw dealer als de airconditioner 

onder water is komen te staan als gevolg van een 

natuurramp zoals een overstroming of een storm.

In een dergelijk geval mag u de airconditioner niet 

gebruiken, omdat dit anders defecten, elektrische schok-

ken of brand kan veroorzaken.

Start en stop de airconditioner met de afstandsbe-

diening. Gebruik hiervoor nooit de stroomonderbre-

ker. 

Dit kan brand of waterlekkage veroorzaken. Als er 

bovendien een automatische resetregeling voorzien is 

tegen stroomstoringen en er opnieuw stroom is, zal de 

ventilator plots gaan draaien, wat kan leiden tot letsel.

Gebruik de airconditioner niet in een omgeving met 

veel oliedampen, zoals de dampen van bakolie of 

machine-olie.

Deze oliedampen kunnen barsten in de airconditioner, 

elektrische schokken of brand veroorzaken.

Gebruik de airconditioner niet op plaatsen met bui-

tensporig veel vettige rook, zoals in keukens, of op 

plaatsen met ontvlambare of corrosieve gassen, of 

met metaalstofdeeltjes.

Gebruik van de airconditioner kan leiden tot brand of sto-

ring van de airconditioner.

Gebruik geen ontvlambare materialen (bijv. haar-

spray of insectenverdelger) in de buurt van de air-

conditioner.

Maak de airconditioner niet schoon met organische 

oplosmiddelen zoals verfverdunner.

Gebruik van organische oplosmiddelen kan resulteren in 

barsten in de airconditioner, elektrische schokken of 

brand.

Gebruik altijd een apart stopcontact voor deze air-

conditioner.

Indien dit niet wordt gedaan, kan er grote warmte ont-

staan, brand of een defect aan de airconditioner.

Neem contact op met uw dealer voor de reiniging van 

het binnenste van de airconditioner.

Verkeerde reiniging kan de plastic onderdelen beschadi-

gen of een storing, lekkage of elektrische schok veroor-

zaken.

VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruik de airconditioner alleen om de lucht te koe-

len of te verwarmen.

Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden, 

zoals het bewaren of beschermen van levensmiddelen, 

dieren, planten, precisieinstrumenten of kunstwerken, 

omdat dergelijke voorwerpen aangetast kunnen worden.

Verwijder nooit het rooster van de luchtuitlaat van de 

buitenunit.

Hierdoor legt u de ventilator bloot, wat zeer gevaarlijk is.

Wanneer de airconditioner tegelijk met een ander 

verwarmingstoestel wordt gebruikt, moet er vol-

doende ventilatie zijn in de kamer om zuurstofgebrek 

te voorkomen.

Plaats geen spuitbussen bij de airconditioner en ver-

mijd het gebruik ervan. Dit om brandgevaar te voor-

komen.

Plaats ontvlambare middelen, zoals spuitbussen, 

minimaal 1 meter van de luchtuitblaas verwijderd.

Ze kunnen exploderen onder invloed van de warme lucht 

van de binnen- of buitenunit.

Schakel de airconditioner uit voordat u hem schoon-

maakt.

Anders kan dit een elektrische schok of letsel veroorza-

ken.

Bedien de airconditioner niet met natte handen, 

eveneens om elektrische schokken te voorkomen.

Plaats geen dingen onder de binnenunit die gevoelig 

zijn voor vochtschade, anders loopt u het risico dat 

zij beschadigd raken door water.

In sommige omstandigheden kunnen condensatie op de 

unit of koelmiddelleidingen, vuil in het luchtfilter, of een 

verstopte afvoer lekkage tot gevolg hebben, waardoor 

het betrokken voorwerp verstopt of beschadigd kan 

raken.

Plaats geen verbrandingstoestellen in de lucht-

stroom van de airconditioner. Dit om onvolledige ver-

branding te voorkomen.

Plaats geen verwarmingstoestellen direct onder de 

apparatuur, want de hitte kan resulteren in vervor-

ming van de ombouw.

Laat geen kinderen op de unit klimmen en plaats er 

geen voorwerpen op.

Dit om ongevallen en indeuken te voorkomen.

Stel uw huisdieren en kamerplanten niet aan de 

koude luchtstroom van de binnenunit bloot. Dit is 

niet bevorderlijk voor hun gezondheid.

Was de airconditioner niet met water, want dit kan 

leiden tot elektrische schokken of brand.

Plaats geen voorwerpen met water erin (bloemen-

vaas enz.) op de binnenunit, want dit kan resulteren 

in elektrische schokken of brand.

Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar 

ontvlambare gassen kunnen voorkomen.

In het geval van een gaslekkage, kan de opeenhoping 

van gas in de buurt van de airconditioner leiden tot 

brand.

Leg de afvoerleiding correct aan om een volledige 

afvoer te garanderen.

Als de afvoerleiding niet correct geplaatst is, zal er geen 

afvoer uit de unit plaatsvinden. Er kan zich dan vuil en 

stof ophopen in de afvoerleiding, wat waterlekkage tot 

gevolg kan hebben. Als dit het geval is, moet u de aircon-

ditioner stopzetten en contact opnemen met uw dealer.

Het apparaat mag niet zonder toezicht worden 

gebruikt door jongere kinderen of personen die niet 

bevoegd zijn om airconditioners te bedienen.

Dit kan elektrische schokken of verwondingen tot gevolg 

hebben.

Houd kinderen in het oog en zorg ervoor dat ze niet 

spelen met de binnenunit of de afstandsbediening 

ervan.

Wanneer een kind het toestel per ongeluk bedient, kan 

dit elektrische schokken of verwondingen tot gevolg heb-

ben.

Raak de luchtinlaat of de aluminium rotorbladen van 

de airconditioner niet aan. U loopt daardoor een 

risico op persoonlijk letsel.

Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen 

bladeren en ander afval zich rond de unit ophopen.

Bladeren trekken kleine dieren aan die in de unit kunnen 

binnendringen. In de unit kunnen dergelijke dieren storin-

gen, rook of brand veroorzaken wanneer ze in contact 

komen met elektrische onderdelen.
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Blokkeer niet de luchtinlaat- en uitlaatopeningen.

Een verminderde luchtstroom kan resulteren in inferieure 

prestaties of een defect.

Laat kinderen niet op of rondom de buitenunit spe-

len.

Als de buitenunit verkeerd wordt aangeraakt, kan dit 

resulteren in letsel.

Zet het apparaat volledig uit wanneer de airconditio-

ner langere tijd niet wordt gebruikt.

Anders kan de airconditioner oververhit raken of vlam-

vatten door stofophoping.

Raak nooit de inwendige onderdelen van de 

afstandsbediening aan.

Verwijder niet het voorpaneel. Bepaalde interne onder-

delen aanraken kan resulteren in een elektrische schok 

of beschadiging van de afstandsbediening. Neem con-

tact op met uw dealer voor het controleren of afstellen 

van interne onderdelen.

Leg de afstandsbediening niet op een plaats waar 

deze nat kan worden.

Als er water in de afstandsbediening terechtkomt, bestaat 

er kans op kortsluiting en beschadiging van de elektri-

sche onderdelen.

Let goed op bij het schoonmaken of nakijken van het 

luchtfilter.

De werkzaamheden vinden op grotere hoogte plaats, 

dus wees zeer voorzichtig.

Als de stellage onstabiel is, kunt u vallen of uitglijden met 

letsel tot gevolg.

• OPMERKING VOOR SERVICEPERSONEEL

WAARSCHUWING

GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOK, ONTSTE-

KING OF BRAND

• Als u elektrische componenten controleert (zoals de bin-

nenkant van de schakeldoos, de ventilatormotor, de 

afvoerpomp etc.), zorg er dan voor dat de stroomtoevoer 

voor de airconditioner volledig is afgesloten.

• Voor het reinigen van de warmtewisselaar a.u.b. controle-

ren of bovenstaande elektronische componenten verwij-

derd zijn.

(Als deze in contact komen met het reinigingsmiddel, 

bestaat het risico dat de isolatie wordt aangetast).

VOORZORGSMAATREGELEN! GEVAAR VOOR 

ELEKTRISCHE SCHOK

• Schakel voor de werkzaamheden de stroomtoevoer uit.

• Open de het deksel van de schakeldoos nooit tijdens de 

eerste 10 minuten nadat de stroomtoevoer is uitgescha-

keld; er is nog restspanning aanwezig.

• Meet na het openen van de schakeldoos eerst de reste-

rende voedingsspanning tussen de in Afb. 1 getoonde 

punten op de printplaat met een testapparaat (raak daarbij 

de onder spanning staande delen niet aan) en verzeker u 

ervan dat de restspanning minder dan 50 V DC bedraagt.

GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK

Indien metalen onderdelen werden verwijderd zoals hier-

onder weergegeven, zorg dan dat de bouten met ringen tij-

dens de montage weer in hun oorspronkelijke positie 

worden aangebracht. (om de aarding te garanderen) 

• Na een stroomonderbreking zal de werking automatisch 

herstarten.

X27A

A1P0

+

C+

– C–
C+

C–

Meetpunten voor 
restspanning Printplaat

Schakeldoos

+–

Meetpunten voor 
restspanning

Printplaat

Schakeldoos

(alleen type 80·125)

Afb. 1

0

X10A

X9AX3A X8AC+

C–

Bout met ring

Goed FoutMetalen gedeelte
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LAAT ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN UITSLUI-

TEND DOOR ERKEND ONDERHOUDSPERSO-

NEEL UITVOEREN

WAARSCHUWING

• Gebruik geen ontvlambaar gas (zoals haar- of insec-

tenspray) in de buurt van de airconditioner.

• Veeg de airconditioner nooit schoon met benzeen of 

verfverdunner.

Dit kan scheuren, elektrische schokken of brand tot gevolg 

hebben.

• Steek geen vingers of voorwerpen in de luchtinlaat, de 

luchtuitlaat of de horizontale rotor.

De ventilator draait op hoge snelheid, waardoor u gewond 

kunt raken.

VOORZORGSMAATREGELEN

• Was de airconditioner niet met water.

Dit kan leiden tot lekkage, wat kan leiden tot elektrische 

schokken of brand.

• Schakel de airconditioner altijd uit en ontkoppel de 

stroomonderbreker wanneer u werkzaamheden aan 

de airconditioner verricht.

Als de voeding niet uitgeschakeld is, kan dit elektrische 

schokken en letsel tot gevolg hebben.

• Werkt u op een hoge plek, zorg er dan voor dat u sta-

biel staat.

Als de stellage onstabiel is, kan dit leiden tot letsel als 

gevolg van vallen en struikelen.

OPMERKING

• Verwijder het luchtfilter uitsluitend ten behoeve van 

het reinigen.

Anders kan dit tot storingen leiden.

• Breng geen enkele andere stof dan de voorgeschre-

ven luchtfilters (bijv. keukenpapier) op de luchtinlaat 

aan. 

Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden en leiden tot 

bevriezing/waterlekkage.

HET REINIGEN VAN HET LUCHTFILTER
Reinig het luchtfilter als op de afstandsbediening de aandui-

ding “ ” of “Tijd om het filter te reinigen” verschijnt. 

• Deze melding verschijnt als de airconditioner een tijdlang 

in werking geweest is.

OPMERKING

• De tijd voordat de aanduiding “ ” of “Tijd om het filter te 

reinigen” verschijnt, kan worden aangepast.

Vraag uw verdeler om een oplossing als de unit 

gebruikt wordt in een ruimte met sterk vervuilde lucht.

• Vervang het luchtfilter als de vervuiling moeilijk te verwij-

deren is van het filter. 

(Vervangend luchtfilter verkrijgbaar als optie)

1. Open het aanzuigpaneel.

Om het aanzuigpaneel te openen, houdt u de ene kant 

van het rooster vast en trekt het omhoog.

2. NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDER-

DELEN

1 Luchtuitlaat

2 Horizontale rotor (in luchtuitlaat)

3 Aanzuigpaneel

4
Luchtfilter (in aanzuigpaneel)

(Zie “3. ONDERHOUD” op pagina 4)

5

Identificatiemerkteken luchtuitlaat ( ,  )

Gebruik deze markering als referentie voor de instel-

ling van de ventilatorrichting. (alleen voor BRC1E52)

6

Afstandsbediening (optionele accessoire)

Afhankelijk van de configuratie van het systeem is 

het mogelijk dat de afstandsbediening niet nodig is.

7 Afdekpaneel (optionele accessoire)

8

Afvoerunit (ingebouwd)

Zo wordt vocht in de ruimte afgevoerd tijdens het 

koelen.

9 Koelmiddelleiding

10 Afvoerpijp

11

Transmissiebedrading

Aardingsdraad (Opmerking)

(Opmerking) Bedrading om elektriciteit in noodge-

vallen van de binnenunit naar de aarde toe te leiden 

en zo elektrische schokken of vuur te voorkomen.

Bedrading voor voedingsspanning

3. ONDERHOUD

(VOOR ONDERHOUDSPERSONEEL)

5

3

10

11

7

4
8 9

12

6

Vervuiling Tijd voordat aanduiding verschijnt

Normaal
2.500 uur (komt overeen met een 

jaar)

Sterker vervuild
1.250 uur (komt overeen met een half 

jaar)

07_NL_3P303408-3E.fm  Page 4  Monday, September 10, 2012  5:19 PM



Nederlands 5

2. Verwijder het luchtfilter.

1 Duw de knop van het luchtfilter met beide handen in 

de richting van de pijl en verwijder één voor één het 

haakgedeelte van het luchtfilter uit het frontpaneel.

1. Haakgedeelte

2. Nokje

3. Knop

4. Luchtfilter

2 Trek het luchtfilter omhoog en maakt de haak aan de 

achterkant los om het te verwijderen.

1. Haak aan de achterkant

3. Reinig het luchtfilter.

Verwijder het vuil met een stofzuiger of met water.

Was het luchtfilter met een zachte borstel met neutraal 

reinigingsmiddel als het extreem vuil is. 

Laat het water weglopen en laat het luchtfilter in de scha-

duw drogen. 

OPMERKING

• Was het luchtfilter niet met water van 50°C of warmer.

Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.

• Gebruik geen vuur om het filter te verwarmen.

Dit kan brandplekken veroorzaken.

4. Bevestig het luchtfilter.

1 Plaats het haakgedeelte van het luchtfilter in de haak 

aan de achterzijde.

2 Haak het deel van het luchtfilter in omgekeerde volg-

orde in het frontpaneel.

5. Sluit het aanzuigpaneel.

Sluit het aanzuigpaneel in omgekeerde volgorde ten 

opzichte van wat beschreven staat in sectie 1 (pagina 4). 

6. Schakel de aanduiding “ ” of “Tijd om het filter te 

reinigen” op de afstandsbediening uit nadat u de 

voeding hebt uitgeschakeld.

• Raadpleeg voor meer informatie de bedieningshand-

leiding van de afstandsbediening.

• De aanduiding kan zowel tijdens het bedrijf als bij stil-

stand gewist worden.

ZO REINIGT U DE LUCHTUITLAAT, HET AANZUIG-

ROOSTER, DE BUITENKANT EN DE AFSTANDSBE-

DIENING
• Wrijf ze schoon met een droge zachte doek.

• Als een vlek zo niet kan worden verwijderd, dip de doek 

dan in een met water verdund neutraal reinigingsmiddel 

en wring de doek uit. 

Verwijder de vlek met deze doek en wrijf ze daarna droog 

met een droge doek.

• Reinig het aanzuigpaneel nadat het gesloten is. 

OPMERKING

• Gebruik geen normaal in de handel verkrijgbare pro-

ducten zoals benzine, wasbenzine, verfverdunner, 

schuurpoeder en vloeibare insecticide.

Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.

• Niet wassen met water van 50°C of warmer.

Dit kan leiden tot ontkleuring en vervorming.

1

3

2

4

1
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