
Du-5

Deze functie wijzigt de werking automatisch in de energiebesparingswerking als 

er niemand in de kamer aanwezig is. 

I-SEE-BEDIENING

Om deze functie te activeren, drukt u op  tot  op 

het bedieningsdisplay van de afstandsbediening wordt 

weergegeven.

Druk opnieuw op  om de functie ABSENCE DE-

TECTION te deactiveren.

1

2

Met de stand INDIRECT/DIRECT kunt u de werking van de airconditioner afstem-

men op de aanwezigheid van iemand in de kamer. 

Druk in de stand COOL, DRY, HEAT of AUTO op  

om de stand INDIRECT/DIRECT te activeren. Deze stand 

is alleen beschikbaar als de i-see-bedieningsstand inge-

schakeld is.

Telkens wanneer u op  drukt, wijzigt INDIRECT/

DIRECT in de volgende volgorde:

 (INDIRECT) : Degene in de kamer wordt minder 

blootgesteld aan directe luchtstro-

men.

 (DIRECT) : Vooral de directe omgeving van 

degene die zich in de kamer bevindt, 

wordt gekoeld.

• De horizontale en verticale luchtstroomrichtingen worden automatisch 

geselecteerd.

• Als er zich meerdere personen in een ruimte bevinden, werkt de stand 

INDIRECT/DIRECT wellicht minder efficiënt.

• Als u nog steeds niet tevreden bent met de door de stand INDIRECT 

ingestelde luchtstroomrichting, stel de luchtstroomrichting dan hand-

matig in.  Blz. 7 

Als de i-see-bediening wordt geannuleerd, wordt de 

stand INDIRECT/DIRECT automatisch geannuleerd.

• De stand INDIRECT/DIRECT wordt ook geannuleerd wanneer de 

toets VANE of WIDE VANE wordt ingedrukt.

Opmerking:
• Raak de i-see-sensor niet aan. Hierdoor kan de i-see-sensor wellicht niet 

meer goed functioneren.
• Het met tussenpozen hoorbare werkingsgeluid is een normaal geluid dat 

wordt veroorzaakt door de i-see-sensor die zich van de ene naar de andere 
zijde van de unit verplaatst.
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Druk in de stand COOL, DRY, HEAT en AUTO op  

om de i-see-bedieningsstand te activeren.

• Druk voorzichtig met een dun puntig voorwerp.

•  lampjes. (Bedieningsdisplay)

• De standaardinstelling is “actief”.

Druk opnieuw op  om de functie ABSENCE DE-

TECTION te activeren.

•  lampjes. (Bedieningsdisplay)

Druk opnieuw op  om de i-see-bedieningsstand te 

deactiveren.

1
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In de i-see-bedieningsstand wordt de kamertemperatuur geregeld op basis van 

de gevoelstemperatuur. 

(INDIRECT) (DIRECT) (OFF)

i-see-bedieningsstand

Functie ABSENCE DETECTION

Stand INDIRECT/DIRECT
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● BEDIENINGSINSTRUCTIES ●

 Stand AUTO (Automatisch omschakelen)
De airconditioner registreert de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur 

en selecteert aan de hand daarvan de werkingsstand. In de stand AUTO wijzigt 

de airconditioner de stand (COOL↔HEAT) wanneer de kamertemperatuur 

langer dan 15 minuten 2°C afwijkt van de ingestelde temperatuur.

Opmerking:
De stand AUTO wordt niet aangeraden wanneer de binnenunit is aange-
sloten aan een buitenunit van type MXZ. Als er meerdere binnenunits te-
gelijkertijd worden gebruikt, is het mogelijk dat de unit niet kan schakelen 
tussen de standen COOL en HEAT. In dit geval wordt de binnenunit in de 
stand-bystand gezet (zie de tabel Bedieningsindicator).

 Stand COOL
Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de koele lucht. 

Opmerking:
Gebruik de stand COOL niet als de buitentemperatuur zeer laag is (min-
der dan -10°C). Er kan gecondenseerd water uit de airconditioner drup-
pelen en meubilair, enz. nat maken of beschadigen.

 Stand DRY
Ontvochtig uw kamer. De kamer wordt enigszins gekoeld. 

In de stand DRY kan de temperatuur niet worden ingesteld.

 Stand HEAT
Stel de gewenste temperatuur in en geniet van de warme lucht.

 Stand FAN
Laat de lucht in uw kamer circuleren.

Opmerking: 
Aangeraden wordt om na de werkingsstand COOL/DRY de werkingsstand 

FAN in te schakelen om de binnenkant van de binnenunit te drogen.

Noodbediening

Als de afstandsbediening niet kan worden gebruikt...
U kunt de noodbediening activeren door de noodbedieningsschakelaar (E.O.SW) 

op de binnenunit in te drukken.

Als u de noodbedieningsschakelaar (E.O.SW) indrukt, wijzigen 

de werkingsstanden in de volgende volgorde:

1
Druk op  om de airconditioner in werking te zet-

ten.

2
Druk op  om de werkingsstand te selecteren. 

Als u de knop indrukt, wijzigt de stand in de volgende 

volgorde:

3
Druk op  of  om de temperatuur in te stellen.

De temperatuur stijgt of daalt met 1°C als u de knop indrukt.

 Druk op  om de unit uit te zetten.

Automatische herstartfunctie

Indien zich een stroomstoring voordoet of de netspanning uitgeschakeld wordt 

terwijl het apparaat in werking is, dan zorgt de automatische herstartfunctie 

ervoor dat vanzelf weer gestart wordt in de stand die met de afstandsbediening 

was ingesteld vlak voordat de stroom werd onderbroken. Wanneer de timer is 

ingesteld, wordt de timer-instelling geannuleerd en start de airconditioner op het 

moment dat de voeding wordt ingeschakeld.

Neem contact op met een onderhoudsmonteur als u deze functie niet wilt 

gebruiken, aangezien de instellingen van de airconditioner dan gewijzigd 

moeten worden.

WERKINGSSTANDEN SELECTEREN

 (AUTO) (COOL) (DRY) (HEAT) (FAN)

Bedieningsindicator
De bedieningsindicator geeft de werkingssituatie van de airconditioner weer.

Aanduiding Werkingssituatie

Stand-bystand (alleen tijdens inschakelen multisysteem-
functie)

 Licht op  Knippert

Opmerking:
• De eerste 30 minuten na inwerkingtreding worden als test 

gebruikt. De temperatuurregeling werkt dan niet en de 
ventilatorsnelheid is ingesteld op High.

• In de werkingsstand voor noodverwarming stijgt de venti-
latorsnelheid gelijkmatig om de warme lucht naar buiten te 
blazen.

• In d werkingsstand voor noodkoeling worden de horizonta-
le schoepen in ongeveer een minuut in de originele stand 
teruggezet, waarna de werking begint.

Bedieningsindicator

Ingestelde temperatuur: 24°C
Ventilatorsnelheid: Medium
Horizontale schoep: Auto

Emergency COOL (noodkoeling)

Emergency HEAT (noodverwarming)

Stop
Opmerking:
Multisysteemfunctie

Met een buitenunit kunnen twee of meer binnenunits worden bediend. Als er 
meerdere binnenunits tegelijkertijd werken, dan kunnen de koel-/droog-/venti-
lator- en verwarmfuncties niet tegelijkertijd gebruikt worden. Wanneer COOL/
DRY/FAN is geselecteerd op een unit en HEAT op een andere of vice versa, 
dan gaat de als laatst geselecteerde unit in de stand-bystand.
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VENTILATORSNELHEID EN LUCHTSTROOMRICHTING INSTEL-
LEN

Druk op  om de ventilatorsnelheid te selecteren. 
Als u de knop indrukt, wijzigt de ventilatorsnelheid in de 
volgende volgorde:

• Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte piep-
tonen te horen.

• Gebruik een hogere ventilatorsnelheid om de ruimte sneller te koelen 
of verwarmen. U wordt aangeraden de ventilatorsnelheid te verminde-
ren als de ruimte koel/warm is.

• Gebruik een lagere ventilatorsnelheid voor stil gebruik.

Opmerking:
Multisysteemfunctie

Als verscheidene binnenunits tegelijkertijd ruimtes verwarmen, is het mogelijk 
dat de luchtstroomtemperatuur laag is. Wij raden u in dit geval aan de ventila-
torsnelheid op AUTO in te stellen.

Druk op  om de luchtstroomrichting te se-
lecteren. Als u de knop indrukt, wijzigt de luchtstroom-
richting in de volgende volgorde:

• Wanneer de binnenunit wordt ingesteld op AUTO, zijn twee korte piep-

tonen te horen.

• Gebruik altijd de afstandsbediening wanneer u de luchtstroomrichting 

wilt veranderen. Als u de stand van de horizontale schoepen met uw 

handen verandert, kunnen er storingen in de schoepen gaan optre-

den.

• Als de netschakelaar ingeschakeld is, worden de horizontale schoe-

pen in ongeveer een minuut in de originele stand teruggezet, waarna 

de werking begint. Ditzelfde gebeurt ook in de werkingsstand voor 

noodkoeling.

• Als de horizontal schoepen zich in een abnormale stand bevinden, 

raadpleeg dan  Biz. 12 .

• De horizontale schoep aan de rechter- en linkerkant die in dezelfde 

stand zijn gezet, zijn mogelijk niet goed uitgelijnd.

Druk op  om de horizontale luchtstroomrichting 

te selecteren. Als u de knop indrukt, wijzigt de lucht-

stroomrichting in de volgende volgorde:

  (AUTO) (Stil) (Laag) (Medium) (Hoog) (Superhoog)

 (AUTO) (1)  (2) (3) (4) (5) (SWING)

(SWING)

Luchtstroomrichting

 (AUTO) .........De schoep wordt ingesteld op de meest efficiënte luchtstroom-
richting. COOL/DRY/FAN: horizontale stand. HEAT: stand (4).

 (Manual) .......Selecteer de bovenste stand voor COOL/DRY en de onderste 
stand voor HEAT voor een efficiënt gebruik van de aircondi-
tioner. Als de onderste stand tijdens COOL/DRY wordt gese-
lecteerd, verplaatst de schoep zich na een half uur tot een uur 
automatisch naar de horizontale stand (3) om te voorkomen 
dat er condens gaat druppelen. 

 (Swing) .........De schoep beweegt met tussenpozen omhoog en omlaag.  
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● BEDIENINGSINSTRUCTIES ●

ECONO COOL-BEDIENING 

Druk in de stand COOL op   blz. 6  om de ECO-

NO COOL-bediening te starten.
Afhankelijk van de temperatuur van de luchtstroom wordt de verticale 
zwenkfunctie van de airconditioner verscheidene keren achter elkaar 
uitgevoerd.

Druk opnieuw op  om de ECONO COOL-bedie-

ning te stoppen. 

• De ECONO COOL-werking wordt ook geannuleerd wanneer de knop 

VANE, POWERFUL of NATURAL FLOW wordt ingedrukt.

Wat is de functie “ECONO COOL (koelspaarfunctie)”?
Een zwenkende (van richting wisselende) luchtstroom voelt koeler aan dan 
een constante luchtstroom. Zo kan de temperatuur dus automatisch 2°C hoger 
ingesteld worden, terwijl toch dezelfde koelende werking en hetzelfde comfort 
bereikt worden. Dit resulteert in besparing van energie.

I-SAVE-BEDIENING

1
Druk terwijl het apparaat zich in de stand COOL, 

ECONO COOL of HEAT bevindt op  om de stand 

i-save te selecteren.

2
Stel de temperatuur, de ventilatorsnelheid en de lucht-

stroomrichting in.
• Door op  te drukken wordt de eerstvolgende keer dat u de aircon-

ditioner gebruikt, dezelfde instelling geselecteerd.

• U kunt twee instellingen opslaan. (Een voor COOL/ECONO COOL, 

een voor HEAT)

• Selecteer de juiste temperatuur, ventilatorsnelheid en luchtstroomrich-

ting voor uw ruimte.

• Normaal gesproken is de minimum temperatuurinstelling in de stand 

HEAT 16°C. Tijdens de i-save-bediening is de minimum temperatuur-

instelling echter 10°C. 

Druk opnieuw op  om de i-save-bediening te an-

nuleren.

• De i-save-bediening wordt ook geannuleerd wanneer de toets MODE 

of POWERFUL wordt ingedrukt.

i-save-bediening 
Met een vereenvoudigde terugzetfunctie kunt u door een keer op de -toets 

te drukken de voorkeursinstelling (vooraf ingesteld) oproepen. Druk de toets 

opnieuw in en u gaat meteen terug naar de vorige instelling.

Gebruiksvoorbeeld:

1. Lage-energiestand

Stel de temperatuur 2°C tot 3°C warmer in de stand COOL en kouder in de 

stand HEAT.

Deze instelling is geschikt voor een ongebruikte ruimte en als u slaapt.

2. Veelgebruikte instellingen opslaan
Sla uw voorkeursinstelling voor COOL/ECONO COOL en HEAT op. Zo kunt 
u uw voorkeursinstelling met een enkele druk op de knop selecteren.
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NATURAL FLOW-WERKING 

Druk in de stand COOL of FAN  Biz. 6  op  om 

de NATURAL FLOW-werking te starten.

Druk opnieuw op  om de NATURAL FLOW-wer-

king te annuleren. 

• De NATURAL FLOW-werking wordt ook geannuleerd wanneer de 

toets POWERFUL of ECONO COOL wordt ingedrukt.

Wat is “NATURAL FLOW”?
In deze stand wordt een luchtstroom geproduceerd die lijkt op een natuurlijk 
briesje. Dit voelt prettiger aan dan een constante, onnatuurlijke luchtstroom.

Opmerking:
Omdat de ventilatorsnelheid tijdens de NATURAL FLOW-werking constant wij-
zigt, wijzigen het luchtstroomgeluid, de windsnelheid en de luchtstroomtempe-
ratuur ook. Dit is geen defect.

LUCHTREINIGINGSWERKING

Druk op  om de LUCHTREINIGINGSWERKING 

te starten.
• Het LUCHTREINIGINGSLAMPJE gaat branden. (Displaygedeelte)

Druk opnieuw op  om de LUCHTREINIGINGS-

WERKING te starten.
• Het LUCHTREINIGINGSLAMPJE dooft. (Displaygedeelte)

Wat is “LUCHTREINIGINGSWERKING”?
Tijdens de LUCHTREINIGINGSWERKING vermindert het in de binnenunit geïn-
tegreerde apparaat in de lucht aanwezige schimmels, virussen en allergenen.

Opmerking:
• Raak het luchtreinigingsapparaat tijdens de werking nooit aan. Hoewel het 

luchtreinigingsapparaat met het oog op veiligheid ontworpen is, kan het aan-
raken van dit apparaat problemen veroorzaken omdat het apparaat onder 
hoogspanning staat.

• Tijdens de luchtreinigingswerking is het mogelijk dat u een “sissend” geluid 
hoort. Dit geluid wordt geproduceerd door plasma dat afgevoerd wordt. Dit is 
geen storing.

• De luchtreinigingslamp gaat niet branden als het voorpaneel niet volledig 
gesloten is.

Druk in de stand COOL of HEAT  Biz. 6  op  om 

de werking POWERFUL te starten.

Ventilatorsnelheid : Snelheid alleen voor stand POWERFUL 

Horizontale schoep : Stel de stand, of neerwaartse luchtstroomrichting, in 

terwijl de instelling AUTO actief is

• De temperatuur kan niet worden ingesteld tijdens de POWERFUL-werking.

Druk opnieuw op  om de POWERFUL-werking te annuleren. 
• De POWERFUL-werking wordt tevens binnen 15 minuten automatisch 

geannuleerd, of wanneer de toets ON/OFF, FAN, ECONO COOL, NA-

TURAL FLOW of de toets i-save wordt ingedrukt.

POWERFUL-WERKING

Druk terwijl de unit werkt op  of  om de timer 

in te stellen. 

 (ON-timer):  De airconditioner wordt op de 

ingestelde tijd ingeschakeld (ON).

 (OFF-timer): De airconditioner wordt op de in-

gestelde tijd uitgeschakeld (OFF).

*  of  knippert.

* Controleer of de huidige datum en tijd correct zijn ingesteld.  Biz. 3 

Druk op  (Meer tijd) en  (Minder tijd) om de 

tijd van de timer in te stellen. 
Als u op de knop drukt, neemt de ingestelde tijd met 10 minuten toe of af.

• Stel de timer in terwijl  of  knippert.

Druk opnieuw op  of  om de timer te annuleren.

Opmerking:
• De ON- en OFF-timers kunnen gezamenlijk worden ingesteld. Het teken 

toont de volgorde waarin de timers werken.
• Raadpleeg  Biz. 6  “Automatische herstartfunctie” als er een stroomstoring 

optreedt en de ON/OFF-timer is ingesteld.

TIMERWERKING (ON/OFF-TI-
MER)

3

2

1
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● BEDIENINGSINSTRUCTIES ●

WEEKLY TIMER-BEDIENING

• U kunt maximaal 4 ON- of OFF-timers instellen voor een specifi eke dag van de week.

• U kunt maximaal 28 ON- of OFF-timers instellen voor een week.

De weektimer instellen

* Controleer of de huidige datum en tijd goed zijn ingesteld.

1
Druk op  om de instellingsstand van de weektimer 

te openen.

2
Druk op  en  om een dag (of dagen) en num-

mer voor de instelling te selecteren.

Bijvoorbeeld:  [ON], [6:00] 
en [24°C] zijn 
geselecteerd.

Druk op  
om de ON/OFF-timer te 
selecteren.

Druk op  om timer-
instellingen te wissen.

Druk op 

om de tijd in te 
stellen.

Druk op 

om de temperatuur 
in te stellen.

Druk op  en  om de timer in te stellen voor 
andere dagen en/of nummers.

4 Druk op  om de instelling van de weektimer te voltooien 

en over te brengen.

Opmerking:

• Druk op   om de instellingen van de weektimer over te brengen naar de 

binnenunit. Houd de afstandsbediening 3 seconden op de binnenunit gericht.

• U hoeft  niet voor elke instelling in te drukken als u de timer voor 

meerdere dagen van de week of meerdere nummers instelt. Druk op  

eenmaal na het voltooien van alle instellingen. Alle instellingen van de week-

timer worden opgeslagen.

• Druk op  om de instellingsstand van de weektimer te openen en houd 

 5 seconden ingedrukt om alle instellingen van de weektimer op te 

wissen. Houd de afstandsbediening op de binnenunit gericht.

5 Druk op  om de weektimer in te schakelen (ON). 

(  gaat branden.)

* Wanneer de weektimer is ingeschakeld, gaat de dag waarvoor de 
timerinstellingen zijn voltooid, branden.

Druk nogmaals op  om de weektimer uit te schake-

len (OFF). (  gaat uit.)

Opmerking:
De opgeslagen instellingen worden niet gewist wanneer de weektimer wordt 
uitgeschakeld.

De instelling van weektimer controleren

1 Druk op  om de instellingsstand van de weektimer te openen.

*  knippert.

2 Druk op  of  om de instellingen van een spe-
cifi eke dag of een specifi ek nummer weer te geven.

Druk op  om de instellingsstand van de weekti-

mer te sluiten.

Opmerking:
Wanneer alle dagen van de week zijn geselecteerd voor het weergeven van de in-

stellingen en er een afwijkende instelling is, wordt  weergegeven.

* Houd de toets ingedrukt om de tijd snel te laten veranderen.

*  houdt op met 
knipperen en de hui-
dige tijd wordt weerge-
geven.

*  knippert.

Opmerking:
De eenvoudige ON/OFF-timerinstelling is beschikbaar wanneer de weektimer is 
ingeschakeld. In dit voorbeeld heeft de ON/OFF-timer een hogere prioriteit dan 
de weektimer. De weektimer zal weer in werking treden wanneer de eenvou-
dige ON/OFF-timer is voltooid.

Wanneer u op  drukt, selecteert u 
de dag van de week die wordt ingesteld.

Wanneer u op  
drukt, selecteert u het 
nummer van de instelling.

Bijvoorbeeld:  [Mon, Tue, ...Sun] 
en [1] zijn 
geselecteerd.

* U kunt alle dagen selecteren.

Voorbeeld:  op werkdagen is de unit ingesteld op 24°C vanaf de tijd dat u wakker wordt tot de tijd dat 
u het huis verlaat en op 27°C vanaf het moment dat u thuis komt totdat u naar bed gaat. 
In het weekeinde is de unit ingesteld op 27°C vanaf de tijd dat u wakker 
wordt na het uitslapen tot de tijd dat u weer vroeg naar bed gaat.
Instelling1

Instelling1

Instelling2 Instelling3 Instelling4

Instelling2

3
Druk op  ,  en  om ON/OFF, tijd en temperatuur in te stellen.

ON OFF ON OFF

ON OFF

6:00 8:30 17:30 22:00

 8:00 21:00

24°C 27°C

Mon 

 

Fri

~

Sat 

 

Sun

~

27°C
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Instructies:

 

REINIGEN

• Schakel de stroomvoorziening of de netschakelaar uit voordat u begint met 

reinigen.

• Raak de metalen onderdelen niet met uw handen aan.

• Gebruik geen benzine, verdunner, schuurpoeder of insecticide.

• Gebruik alleen verdunde, milde reinigingsmiddelen.

• Stel onderdelen om deze te drogen, niet aan direct zonlicht, hitte of vlammen 

bloot.

• Gebruik geen water dat warmer is dan 50°C.

Luchtfi lter
•  Elke twee weken reinigen 
• Verwijder vuil met een stofzuiger of spoel het af met water.

• Laat het fi lter na het spoelen goed drogen in de schaduw.

Voorpaneel

Luchtreinigingsfilter (Elektrostatisch 
anti-allergeen enzymfi lter, blauw)
Elke 3 maanden:

• Verwijder vuil met een stofzuiger.

Wanneer u het vuil niet met een stofzuiger kunt verwijderen:

• Dompel het fi lter en het frame in lauw water voordat u het afspoelt.

• Laat het fi lter na het spoelen goed drogen in de schaduw. Installeer alle 

lipjes van het luchtfi lter.

Elk jaar:

• Vervang het luchtreinigingsfi lter door een 

nieuw fi lter voor de beste prestaties.

• Onderdeelnummer  MAC-2330FT-E 

1. Til het voorpaneel op totdat u een “klik” hoort.

2. Houd de scharnieren vast en trek het voorpaneel los zoals is afgebeeld in 

bovenstaande afbeelding om het te verwijderen.

• Veeg schoon met een zachte droge doek of spoel het af met water.

• Dompel het voorpaneel niet langer dan twee uur in water onder.

• Goed laten drogen in de schaduw.

3. Installeer het voorpaneel door de verwijderings-

procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren. 

Sluit het voorpaneel goed en druk op de met 

pijlen aangegeven plaatsen.

Opening

Scharnier

 Belangrijk

• Reinig de fi lters regelmatig voor de beste prestaties en 
voor energiebesparing.

• Vuile fi lters veroorzaken condensatie van water in de 
airconditioner en dit kan leiden tot de groei van fungi zo-
als schimmels. Het wordt aangeraden om de luchtfi lters 
elke 2 weken te reinigen.

• Raak de i-see-sensor niet aan.
• Na activering van de airconditioner of het openen/sluiten 

van het voorpaneel werkt het luchtreinigingsapparaat 
enkele minuten niet om veiligheidsredenen.

• Demonteer het luchtreinigingsapparaat niet.
• Raak alleen het frame van het luchtreinigingsapparaat 

aan.

Trekken om van het luchtfi lter te verwijderen

(Antigeurfi lter, zwart)
Elke 3 maanden:

• Verwijder vuil met een stofzuiger, of dompel het geplaatste fi lter ongeveer 

15 minuten in lauw water (30 tot 40 °C) onder. Spoel het vervolgens goed 

uit.

• Na het wassen goed laten drogen in de schaduw. 

• Reinig het fi lter om de antireukfunctie te herstellen.

Indien u vuil of stank niet door reiniging kunt verwijderen:

• Vervang het luchtreinigingsfi lter door een nieuw fi lter.

• Onderdeelnummer   MAC-3000FT-E 

Luchtreinigingsapparaat
Elke 3 maanden:

• Verwijder vuil met een stofzuiger.

Indien u het vuil niet met een stofzuiger kunt verwijderen:

• Dompel het fi lter en het frame ervan in lauw water onder en spoel het uit.

• Na het wassen goed laten drogen in de schaduw.

en


