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• Lees deze handleiding voordat u de airconditioner gebruikt.
• Bewaar deze handleiding zorgvuldig en veilig.

Onderdelen en functies
Externe weergave van de afstandsbediening
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Onderdelen en functies
Batterij laden
1. Verwijder het batterijklepje
2. Laad de batterijen zoals afgebeeld.
2 R-03 batterijen, resettoets
(cilinder); Zorg ervoor dat het laden
in lijn is met de “+” / "-";
3. Laad de batterij en doe het klepje
dicht.

<1>

<2>

<3>
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Functionele beschrijving
1. Opstarten en alles weergeven:
het LCD scherm toont alle symbolen in deze functie.
3seconden later toont het gewoon de tijd en de begintijd die
12:00 uur is. De initiële tijd is instelbaar en wordt 10 seconden
later automatisch bevestigd
2. Aan / uit knop:
druk op de knop om aan te zetten De aanvankelijke
standaardmodus is SMART, anders is dit de modus vóór het
uitschakelen. Druk op de UIT-knop na het aanzetten.
3. SMART-knop:
(1) SMART-knop is altijd geldig tijdens in- en uitschakelen;
(2) Druk op de SMART-knop om de stroom UIT te zetten in de
SMART-modus;
(3) Druk in de UIT- en andere modi op de SMART-knop om
de standaardinstelling van de SMART-modus in te voeren.
LCD-instellingstemperatuur wordt niet getoond;
(4) Druk in de SMART-modus op TEMP. +/- knop om de
ingestelde temperatuur weer te geven.
4. KOELL-knop, WARM-knop en DROGE knop
(1) Wanneer de afstandsbediening AAN staat, drukt u op
de COOL-knop, de HEAT-knop en de DRY-knop om de
COOL-modus, de HEAT-modus en de DRY-modus uit te
voeren.
(2) Voor het voor de eerste keer opstarten worden de
temperatuur en de ventilatorsnelheid als volgend getoond
bij het openen van elke modus, anders worden de laatst
ingestelde parameters getoond;
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Functionele beschrijving
mode

SLIM

WARMTE

KOEL

DROOG

VENTILATOR

Eerste
TEMP.

24°C

24°C

24°C

24°C

De ingestelde
temperatuur
wordt niet
getoond.

mode

SLIM

WARMTE

KOEL

DROOG

VENTILATOR

Aanvankelijke ventilatorsnelheid

AUTO

LAAG

HOOG

AUTO

LAAG

5. Ventilator modus
(1) Druk tijdens het uitschakelen op de knop "HEALTH" of
"FRESH" om de FAN modus met lage ventilatorsnelheid
te openen. Ondertussen wordt het pictogram HEALTH of
FRESH pictogram het scherm weergegeven.
(2) Temperatuur wordt niet weergegeven in de FAN-modus.
(3) Automatische ventilatorsnelheid is niet beschikbaar bij het
schakelen van ventilatorsnelheid in de FAN-modus.
6. VENTILATOR SNELHEID
(1) In andere modi behalve de ventilatormodus, zijn de ventilatorsnelheid LAAG, MED, HI en AUTO instelbaar, de schakelsequentie is als LAAG-MED-HI-AUTO-LAAG.
LAAG, MED en HI
ventilatorsnelheid circuleert
automatisch
LAAG

MIDDELMATIG

HOOG

AUTO VENTILATOR SNELHEID
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Functionele beschrijving
(2) Nadat TURBO of QUIET is ingesteld. Druk op de TURBO knop om de ventilatorsnelheid op
het
scherm te tonen en druk vervolgens op de “FAN SPEED”
,knop om af te sluiten; druk op de STIL
knop om de ventilatorsnelheid op het scherm

te

,“FAN SPEED” knop
tonen en druk vervolgens op de
om af te sluiten. Om TURBO en STIL te annuleren, drukt
u respectievelijk op de TURBO
en
STIL
knoppen en de pictogrammen verdwijnen en de ventilatorsnelheid keert terug naar de laatste.
(3) Deze knop is ongeldig tijdens het uitschakelen.
7. Temp. +/- knop:
(1) Deze knop is ongeldig in de FAN-modus;
(2) Bereik voor temperatuuraanpassing in SLIM, VERWARMING, KOEL en DROOG modus: 16 ~ 30 ° C.
(3) Houd “TEMP. ingedrukt. +/-” knop, de temperatuur verandert eenmaal; druk lang op de knop en de temperatuur
verandert snel.
8. Vierzijdige inbedding (beschikbaar voor sommige modellen):
(1) Beginpositie van alle modi voor eerste keer inschakelen:
DROOG VENTILATOR
Toon
Toon
Toon
Toon
Toon
alles
alles
alles
alles
alles
Positie 3 Positie 5 Positie 3 Positie 3 Positie 3
SLIM

Vierzijdige
inbedding
SWING-hoek
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WARMTE

KOEL

Functionele beschrijving
(2) Druk na het inschakelen voor de eerste keer op de knop
“Vierzijdige inbedding” en de recyclingsaanpak is als volgt:
vierzijdige gelijktijdige bediening van vierzijdige inbedding
→ Vierzijdige inbedding 1 → vierzijdige inbedding 2 →
Vierzijdige inbedding 3 → Vierzijdige inbedding 4 → Vierzijdige gelijktijdige bediening van vierzijdige inbedding.
(3) Wanneer u op de knop ＂ Vierzijdige inbedding ＂ drukt om
de luchtdeflector te selecteren, knippert de geselecteerde
luchtdeflector. Druk op de knop ＂ Omhoog en omlaag
hoek ＂ om de hoek van de luchtdeflector op dit moment
aan te passen.
1
2
9. SWING-hoek op en neer:
3
1: Positie 1; 2: Positie 2; 3: Positie 3;
4
6 5
4: Positie 4; 5: Positie 5; 6: Positie 6 (gereserveerd)
Recycle aanpak: Positie 1 → Positie 2 → Positie 3 → Positie 4
→ Positie 5 → AUTOMATISCH → Positie 1
Automatisch zwenken: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 4 → 3
→ 2 → 1 wordt cirkelvormig weergegeven.

10. Rechts-en-links SWING-hoek (beschikbaar
123 4 56
voor sommige modellen):
Recycle aanpak: 34 getoond (Positie 1) → 25 getoond (Positie
2) → 16 getoond (Positie 3) → 1 getoond (Positie 4) → 2
getoond (Positie 5) → 5 getoond (Positie 6) → 6 getoond
(Positie 7) → Automatisch zwenken.
Auto swing benadering: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 5 → 4 →
3 → 2 → 1 worden cirkelvormig weergegeven.
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Functionele beschrijving
11. GEZONDHEIDSLUCHTSTROOM (beschikbaar voor sommige
modellen):
Druk op de knop ＂ HEALTH AIRFLOW ＂ om het pictogram op het
LCD-cherm weer te geven. Elke luchtdeflector van schommelingen
aan vier zijden wisselt cirkelvormig af om aan te geven dat de
schommel roteert naar afvoerlucht. Ondertussen toont de op en
neer gaande SWING-hoek AUTO SWING. Druk er nogmaals op om
HEALTH STROOM te annuleren.

Toon 1s

Toon 1s

Toon 1s

Toon 1s

Toon 1s

12. SLAAP:
(1) Geldig tijdens inschakelen.
(2) De SLEEP-tijd is vastgesteld op 8 uur en kan niet worden
aangepast.
(3) Het is ongeldig in de FAN-modus. Wanneer u TIMER ON of TIMER
ON instelt op TIMER OFF na het instellen van de SLEEP-functie,
wordt de SLEEP-functie geannuleerd zodra de timerinstelling is
gelukt; na het instellen van TIMER AAN of TIMER AAN op TIMER
UIT, kan de SLEEP-functie niet worden ingesteld. De SLEEPfunctie kan worden ingesteld van TIMER OFF tot TIMER ON,
TIMER OFF en SLEEP-functie hebben voorrang bij het annuleren
van de andere kant.
13. GEZONDHEID:
(1) Druk tijdens het inschakelen of uitschakelen op de knop "HEALTH"
om het pictogram op het LCD-scherm weer te geven en druk
nogmaals op de knop "HEALTH"om te annuleren.
(2) Druk tijdens het uitschakelen op de knop "HEALTH" om de
ventilatormodus te openen, de windstilstand en de GEZOND
functie te starten, het pictogram weergeven .
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Functionele beschrijving
(3) Schakel tussen modi en houd de HEALTH-functie.
(4) Als de HEALTH-functie is ingesteld, schakel dan UIT en
vervolgens weer in om in de HEALTH-modus te blijven.
14. ECO:
(1) Druk op de ECO knop en het weeergavescherm toont
.
(2) ECO is geldig onder alle modi, het wordt opgeslagen onder
de schakelaar van alle modi.
(3) ECO-functie inschakelen of uitschakelen wordt opgeslagen.
15. Turbo / Kalm:
(1) Druk op de knop “Turbo”, weergavepictogram op
extern LCD SCHERM, weergavepictogram
knop “Quiet”,
van ventilatorsnelheid; Druk op de
het pictogram op het externe LCD scherm, het pictogram
de ventilatorsnelheid.
van
(2) Turbo- en STIL-functies kunnen niet tegelijkertijd bestaan,
de laatste zal de eerste vervangen.
(3) Als de Turbo-functie is ingesteld, drukt u op de knop
＂ SLEEP ＂ om de turbo af te sluiten, wat betekent dat
de SLEEP-functie wordt ingesteld terwijl de turbofunctie
wordt geannuleerd. Tegelijkertijd verdwijnt het pictogram
en wordt het pictogram weergegeven;
als de
STILLE functie op dit moment is ingesteld, druk dan op de
knop “SLAAP” terwijl de STILLE functie nog steeds wordt
behouden.
(4) Deze functie is geldig in de modus COOL of HEAT.
(5) Turbo / STIL functies worden niet opgeslagen tussen het
schakelen van alle modi / de status van aan of OFF.
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Functionele beschrijving
16. IFP:
, display, de IFP-functie is
(1) Druk op de knop ＂ IFP ＂
ingesteld en druk nogmaals op de knop ＂ IFP ＂ om te annuleren.
(2) Druk op de knop ＂ Follow/Evade ＂ , een weergave met het
volgende; druk er nogmaals op, weergave die het ontwijken
uitdrukt. Druk de derde keer om te annuleren.
(3) Als volg -en/ ontwijkfuncties zijn ingesteld, verandert
de luchtuitvoerhoek met de positie van de aanwezige
mensen, dus na het instellen van deze functies, vierzijdige
inbeddingsspictogrammen aan alle kanten, op-en-neer SWING en
links-en-rechts SWING pictogrammen verdwijnen.
(4) Als de airconditioner de status HEALTH luchtstroom heeft,
zijn volg -en / ontwijkingsfuncties ingesteld, wordt de functie
HEALTH luchtstroom geannuleerd, vierzijdige inbedding, op-enneer SWING en links-en-rechts SWING pictogrammen zullen
verdwijnen.
17. VERS:
(1) De functie VERS is geldig onder de status AAN of UIT. Wanneer
de airconditioner UIT is, drukt u op de knop “FRESH”, geeft het
pictogram
op het LCD scherm weer om de ventilatormodus
en lage snelheid te openen. Druk nogmaals op de knop FRIS,
deze functie is geannuleerd.
(2) Nadat de functie "FRESH" is ingesteld, blijven de functies AAN of
UIT behouden.
(3) Nadat de functie "FRESH" is ingesteld, blijft de functiemodusfunctie behouden.
18. 10° C verwarmingsfunctie en °C / °F-functie
Druk op de knop “MENU / °F”om de 10 ° C-verwarmingsfunctie en °
C / ° F functie in te stellen. 10° C Verwarmingsfunctie is alleen geldig
in de modus VERWARMEN en wordt niet opgeslagen onder de status
AAN of UIT.
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Functionele beschrijving
19. VERWARMING:
(1) Wanneer de VERWARMEN-modus is
gekozen en wordt
weergegeven op het LCD-scherm, kunt u de HEATERfunctie annuleren door op de knop;VERWARMING te
drukken.
(2) De automatische modus start de VERWARMINGSfunctie
niet automatisch, maar kan de VERWARMINGSfunctie
instellen of annuleren.
20. timer:
(1) TIMER AAN
• Druk op de knop “TIMER ON ＂ , het teken “ON”
zalknipperen, druk op de knop “+/-” om aan te passen en druk
op de knop “OK” om het te bevestigen, als de knop “CONFIRM”
niet binnen 10 s wordt ingedrukt, wordt de functie TIJDKLOK
AAN geannuleerd.
• Als de tijd van TIMER AAN momenteel gelijk is aan die van
de klok, knippert het teken "ON" altijd en kan niet worden
geverifieerd, moet de tijd opnieuw worden ingesteld.
• Als de tijd van TIJDKLOK AAN verlopen is, verdwijnen de
ingestelde tijd en het teken “AAN”.
(2) TIMER UIT
• Druk op de knop “TIMER OFF”, het teken “OFF” zal
knipperen, druk op de knop "+/-" om aan te passen en
druk vervolgens op “CONFIRM” om te bevestigen, als
BEVESTIGEN niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt, wordt
de TIIDKLOK UIT functie geannuleerd.
• Als de tijd van de TIJDKLOK AAN momenteel gelijk is aan
die van de klok, knippert altijd het teken ＂ OFF ＂ en kan
het niet worden geverifieerd, moet de tijd opnieuw worden
ingesteld.
• Wanneer de tijd van TIMER OFF is afgelopen, verdwijnen de
ingestelde tijd en het teken "OFF".
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Functionele beschrijving
(3) TIJDKLOK AAN / UIT
• Nadat TIMER AAN / UIT is ingesteld, beoordeelt de
afstandsbediening automatisch de volgorde van AAN / UIT,
de pijl geeft aan dat degene die als eerste is uitgevoerd, naar
degene wijst die als tweede is uitgevoerd.
• Nadat de tijd van de eerste klok is afgelopen, verdwijnen de
overeenkomstige tekens van tijdklok “ON/OFF”
• Als de tijd van TIJDKLOK AAN gelijk is aan die van
TIIJDKLOK UIT en niet kan worden geverifieerd, knippert
Aaltijd het overeenkomstige teken van de laatste van de
ingestelde tijd het is noodzakelijk om de tijd opnieuw in te
stellen en opnieuw te bevestigen.
• Als de tijd van TIMER AAN / UIT momenteel hetzelfde is als
die van de klok en niet kan worden geverifieerd, moet u de tijd
opnieuw instellen en opnieuw bevestigen.
(4) Na het instellen van de timer, geeft u eerst de instelling van
de timer weer en vervolgens de hele tijd, wanneer de timer
actief is, wordt het teken “ON/OFF” altijd weergegeven.
21. Knop +/-:
• Druk op de knop "+/-" de tijd zal veranderen per 1 minuut
als eenheid, het ingedrukt houden van de knop zal snel
veranderen.
22. Klok:
• Druk op de knop "Clock", “AM” , “PM”, die momenteel
weergegeven worden, zal de status van de klok knipperen,
pas de klok aan en druk op “confirm” om te bevestigen.
• Het is geldig onder de status AAN / UIT.
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23. LICHT:
Geen weergave op LCD van afstandsbediening, die wordt
verwerkt door binnenunit.
24. RESET:
Voer één reset uit bij inschakelen wanneer de RESET-knop
wordt ingedrukt.
25. SLOT:
Druk op de knop Vergrendelen, geef het
Vergrendelingssymbool weer op het LCD-scherm, knoppen
op de afstandsbediening kunnen niet worden gebruikt, druk
nogmaals op de knop Vergrendelen om te ontgrendelen.
26. CODE:
Functie gereserveerd.
27. INFORMEER
Functie gereserveerd.
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Qingdao Haier Airconditioner Electric Co., Ltd.
Haier Industrial Park, Qianwangang Road, Eco-Tech
Development Zone, Qingdao 266555, Shandong, PRC

