GEBRUIKERSHANDLEIDING

KWB AIRCONDITIONER
KWB 9000 BTU | KWB 12000 BTU | KWB 18000 BTU | KWB 24000 BTU
versie 1.0-20201021

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door alvorens het apparaat te installeren of in gebruik te nemen. Bewaar deze
gebruikershandleiding op een veilige plek en raadpleeg hem bij vragen met betrekking tot de bediening en/of in geval van
problemen.
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1.

KOELMIDDELEN R32 EN R290

1.1

INLEIDING KOELMIDDELEN R32 EN R290

De koelmiddelen die voor airconditioners worden gebruikt zijn de milieuvriendelijke koelmiddelen R32 en R290.
Deze twee koelmiddelen zijn, in vergelijking tot gewone koelmiddelen, niet schadelijk voor de ozonlaag en hebben
ze weinig negatieve uitwerking op het broeikaseffect. Deze twee koelmiddelen zijn brandbaar en geurloos en
kunnen onder bepaalde omstandigheden ontbranden en exploderen. Er is echter geen risico op ontbranding en
explosie als u de airconditioner door een gecertificeerd installateur laat installeren in een ruimte laat met voldoen
inhoud zoals hieronder aangegeven en u de airconditioner op juiste wijze gebruikt.
1.2
R32

R290

AFMETINGEN RUIMTE VOOR AIRCONDITIONER MET KOELMIDDELEN R32 EN R290
KOELMIDDEL

CAPACITEIT (BTU)
9000
12000
18000
22000/24000
9000
12000
18000
22000/24000
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AFMETINGEN RUIMTE
minimaal 4 m³ / maximaal 90 m³
minimaal 4 m³ / maximaal 120 m³
minimaal 15 m³ / maximaal 180 m³
minimaal 25 m³ / maximaal 225 m³
minimaal 10 m³
minimaal 13 m³
minimaal 15 m³
minimaal 30 m³

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lees eerst de gebruikershandleiding aandachtig door alvorens de airconditioner in gebruik te nemen.
Laat de airconditioner altijd installeren door een gecertificeerd installateur.
Reiniging, reparatie en onderhoud dient altijd door een gecertificeerd bedrijf te worden uitgevoerd.
Blokkeer nooit de luchtinlaat en -uitlaat van de buitenunit. Dit leidt tot een verminderde werking en
kan mogelijke defecten of beschadigingen als gevolg hebben.
Trek nooit de stekker uit het stopcontact om de airconditioner in werkende conditie uit te schakelen.
Gebruik de airconditioner nooit voor andere doeleinden dan het verwarmen, koelen of conditioneren
van ruimtes.
Gebruik de airconditioner altijd met een gemonteerd luchtfilter. Gebruik zonder dit luchtfilter kan
leiden tot overmatige ophoping van stof op de binnenste delen van de unit wat de kans op storingen
vergroot.
Stel jezelf of anderen nooit langdurig bloot aan de gekoelde lucht. Te lange blootstelling aan
gekoelde lucht kan resulteren in gezondheidsklachten (extra aandacht voor kinderen, ouderen en
personen met een zwakkere gezondheid).
Stel de luchtstroomkleppen in de verwarmingsmodus naar beneden en in de koelmodus naar boven.
Richt de luchtstroomkleppen niet op planten en dieren.
Laat nooit ramen of deuren lang open staan wanneer de airconditioner in werking is.
Plaats geen zware of hete voorwerpen op de airconditioner.
De batterijen in de afstandsbediening dienen op het einde van de levensduur op juiste wijze
afgevoerd te worden.
Indien de airconditioner aan het einde van de levensduur is dient deze door een gecertificeerd
bedrijf te worden verwijderd en te worden afgevoerd naar een speciaal hiervoor bedoeld
afvalinzamelingscentrum.
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3.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

3.1

BINNENUNIT

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.2

OMSCHRIJVING
Frontpaneel
Luchtfilter
Optioneel filter (indien geïnstalleerd)
LED-Display
Signaalontvanger
Terminalafdekking
Ionizergenerator (indien geïnstalleerd)
Deflectoren
Noodknop
Label voor binnenunit
Luchtstroomlamellen
Afstandsbediening

BUITENUNIT

1

NR
1
2
3
4
5

OMSCHRIJVING
Luchtuitlaatrooster
Label voor buitenunit
Terminalafdekking
Gasklep
Vloeistofklep

2
3

4
5

3.3
NR
1

BINNENUNIT DISPLAY
LED
Stroom

SYMBOOL

FUNCTIE
Dit symbool verschijnt wanneer de airconditioner in de
slaapstand staat

2

Slaapstand

Slaapstand

3

Temperatuurweergave / storingscode

4

Timer

1. Licht op als de timer aan staat wanneer de
airconditioner in werking is
2. Geeft de storingscode weer wanneer zich een storing
voordoet
Licht op als de timer aanstaat

5

Aan

Dit symbool verschijnt wanneer de airconditioner wordt
ingeschakeld en verdwijnt wanneer de airconditioner
wordt uitgeschakeld

5

Let op: de vorm en positie van de schakelaars en indicatoren kunnen per type/model airconditioner verschillen
maar doet niets af aan de functionaliteit zoals hierboven omschreven.
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4.

AUTOMATISCHE HERSTARTFUNCTIE EN NOODFUNCTIE

AUTOMATISCHE HERSTARTFUNCTIE
De airconditioner heeft een door de fabrikant vooraf
ingestelde automatische herstartfunctie. In geval van een
plotselinge stroomuitval onthoudt de module de
instellingen van voor de stroomuitval. Wanneer de stroom
weer wordt hersteld, start de airconditioner automatisch
opnieuw op met alle eerdere instellingen die door de
geheugenfunctie zijn onthouden.
Om de automatische herstartfunctie uit te schakelen gaat u
als volgt te werk:
1. Schakel de airconditioner uit en haal de stekker uit
het stopcontact.
2. Druk op de noodknop terwijl u de stekker in het
stopcontact steekt.
3. Houd de noodknop langer dan 10 seconden
ingedrukt totdat u 4 korte piepjes hoort. De
automatische herstartfunctie is nu gedeactiveerd.
Om de automatische herstartfunctie te activeren volgt u
dezelfde procedure als hierboven omschreven totdat u 3
korte piepjes hoort.

NOODFUNCTIE
Indien de afstandsbediening niet werkt of onderhoud nodig
heeft, ga dan als volgt te werk:
1. Open en til het frontpaneel op om bij de noodknop
te komen.
2. Eén druk op de noodknop (één pieptoon) leidt tot
de geforceerde koelstand.
3. Twee keer op de noodknop drukken binnen 3
seconden (twee piepjes) leidt tot de geforceerde
verwarmingsstand.
4. Om de airconditioner uit te schakelen hoeft u alleen
maar de noodknop opnieuw in te drukken (een
enkele lange pieptoon).
5. Na 30 minuten geforceerde werking zal de
airconditioner automatisch beginnen te werken in
de koelstand op 23°C met een automatische
ventilatorsnelheid.
Om de automatische herstartfunctie te activeren volgt u
dezelfde procedure als hierboven omschreven totdat u 3
korte piepjes hoort.
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5.

AFSTANDSBEDIENING

5.1

FUNCTIONALITEIT VAN DE KNOPPEN

NR

KNOP

FUNCTIE

1

▲

(TEMP UP)

Indrukken om de temperatuur/tijden te verhogen

2

▼

(TEMP DN)

Indrukken om de temperatuur/tijden te verlagen

3

ON/OFF

Indrukken om de airconditioner in of uit te schakelen

4

FAN

5

TIMER

Indrukken om de automatische uitschakeltimer in te stellen

6

SLEEP

Om de slaapstand te activeren

7

ECO

8

MODE

9

SUPER of TURBO

10

SWING

Om de beweging van de deflectoren te activeren of te deactiveren

11

CLOCK

Indien u deze knop indrukt zal de tijdsnotatie gaan knipperen. Met de pijltjestoetsen kunt u
de tijd aanpassen. Met één druk op de pijltjestoets verspringt de tijd 1 minuut. Indien u de
pijltjestoets ingedrukt houdt zal de tijd sneller verspringen. Druk ‘CLOCK’ om te bevestigen

12

DISPLAY

Om de LED-display in of uit te schakelen

13

HEALTHY

Om de gezondheidsfunctie in of uit te schakelen (niet beschikbaar voor alle modellen)

14

3D

15

RESET

Met deze knop start u de afstandsbediening opnieuw op

16

ANTI-MILDEW of
MUTE

Om de anti-schimmel functie of mute functie te activeren

Om de ventilatorsnelheid te selecteren (auto/laag/midden/hoog)

Indrukken bij koelstand: temperatuur zal met 2°C stijgen t.o.v. de ingestelde temperatuur
Indrukken bij verwarmingsstand: temperatuur zal met 2°C dalen t.o.v. de ingestelde
temperatuur
Om de modus te selecteren
Indrukken om de ‘super of turbo functie’ te activeren/deactiveren. Hiermee bereikt de
airconditioner in de kortst mogelijke tijd de ingestelde temperatuur.
In de koelstand 16°C en in de verwarmingsstand 31°C

Indien u deze knop indrukt zullen de horizontale en verticale luchtstroomlamellen
tegelijkertijd gaan zwenken
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Let op: het uiterlijk van de afstandsbediening en de vorm en positie van de knoppen en indicatoren kunnen per
type/model airconditioner verschillen maar doet niets af aan de functionaliteit zoals hierboven omschreven. De
airconditioner bevestigt de correcte ontvangst van elke druk op de knop met een pieptoon.
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5.2

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

NR

SYMBOOL

1

of

2
3

BETEKENIS
GEVOEL modus indicator
KOELING indicator

of

ONTVOCHTIGING indicator

4

ALLEEN VENTILATOR indicator

5

VERWARMING indicator

6

SIGNAALONTVANGST indicator

7

TIMER UIT indicator

8

TIMER AAN indicator

9

AUTO VENTILATOR indicator

10

LAGE VENTILATORSNELHEID indicator

11

GEMIDDELDE VENTILATORSNELHEID indicator

12

HOGE VENTILATORSNELHEID indicator

13

SLAAPSTAND indicator

14

COMFORTABELE SLAAP indicator (optioneel)

15

GEVOEL indicator (optioneel)

16

LAMELLEN BEWEGEN indicator

17

LAMELLEN EN BEWEGENDE DEFLECTOREN indicator

10

NR

SYMBOOL

BETEKENIS

18

SUPER OF TURBO indicator

19

GEZONDHEID indicator (optioneel)

20

ECO indicator

21

ANTI-SCHIMMEL indicator (optioneel)

22

BATTERIJ indicator

23

KLOK indicator

24

MUTE indicator

5.3

BATTERIJEN VERVANGEN

Verwijder het afdekklepje aan de achterzijde van de afstandsbediening door deze in de richting van de pijl te
schuiven. Plaats de batterijen in de richting zoals op de afstandsbediening is aangegeven. Plaats het afdekklepje
terug door het op zijn plaats te schuiven (zie afbeelding 1).
Gebruik altijd 2LRO 3 AAA (1,5V) batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Vervang de oude batterijen door
nieuwe van hetzelfde type wanneer het display niet meer leesbaar is. Voer lege batterijen op een milieuveilige
manier af.
Wanneer u het afdekklepje opent, ziet u een DIP-schakelaar op de achterkant van het klepje. Hiermee kunt u de
eenheid van de temperatuur (Fahrenheit of Celsius) instellen. Tevens kunt u hier de afstandsbediening instellen op
alleen de koelstand (COOL) of de koel- en verwarmingsstand (HEAT). Indien u de batterijen vervangt dient u deze
instelling te herhalen. (zie afbeelding 2).

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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Wanneer u de batterijen voor de eerste keer in de afstandsbediening plaatst, of als u ze vervangt, hoeft u de
afstandsbediening alleen voor koelen en verwarmen opnieuw in te stellen. Wanneer u de batterijen plaatst
beginnen de symbolen ‘COOL’ en ‘HEAT’ te knipperen. Als u op een willekeurige knop drukt wanneer het ‘COOL’
symbool wordt weergegeven, wordt de afstandsbediening alleen in de koelstand afgesteld. Als u op een
willekeurige knop drukt wanneer het ‘HEAT’ symbool wordt weergegeven, wordt de afstandsbediening in de koelen verwarmingsstand afgesteld. (zie afbeelding 3)
Let op: als u de afstandsbediening in de koelstand heeft afgesteld, zal het niet mogelijk zijn om de
verwarmingsfuncties te activeren. U dient de batterijen te verwijderen en de bovenstaande procedure te herhalen
om alsnog de verwarmingsfunctie in te stellen. (zie afbeeldingen 3 en 4)opent, ziet u een DIP-schakelaar op de
achterkant van het klepje. Hiermee kunt u de eenheid van de temperatuur (Fahrenheit of Celsius) instellen
Zodra de afstandsbediening is ingesteld kunt u de airconditioner gaan bedienen. Richt de afstandsbediening altijd
op de signaalontvanger van de binnenunit. Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht en houd de
afstandsbediening op een afstand van ten minste 1 meter van televisies of andere elektronische apparatuur. (zie
afbeelding 4).

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Bij sommige modellen wordt een houder voor de afstandsbediening meegeleverd. Deze is eenvoudig aan een muur
te bevestigen met schroeven.
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6.

BEDIENINGSINSTRUCTIE

6.1

WERKINGSPRINCIPE

De lucht die door de ventilator wordt aangezogen, komt het rooster
binnen, gaat door het filter en wordt vervolgens gekoeld, ontvochtigd
of verwarmd door de warmtewisselaar.

De richting van de luchtuitlaat wordt door middel van een motor op en
neer bewogen en handmatig van rechts naar links door de verticale
lamellen. Bij sommige modellen zijn de verticale lamellen ook door een
motor aangedreven.

6.2

LUCHTSTROOM REGELEN

De luchtstroom kan gelijkmatig in de ruimte verdeeld worden waarop de luchtstroom optimaal wordt geregeld. Met
behulp van de ‘SWING’ knop met de verticale pijltjes kan de luchtstroom afwisselend van boven naar beneden
worden geleid zodat een gelijkmatige verspreiding van de lucht in de ruimte wordt gegarandeerd. De ‘SWING’
knop met de horizontale pijltjes activeert de gemotoriseerde lamellen waardoor de luchtstroom van links naar
rechts gestuurd wordt. De gemotoriseerde horizontale luchtstroomregeling is optioneel en afhankelijk van het
model airconditioner. Bij modellen die deze optie niet hebben kan de horizontale luchtstroomregeling manueel
worden ingesteld. (zie afbeeldingen 1 en 2).
In de koelstand worden de lamellen in horizontale richting gezet. In de verwarmingsstand worden de lamellen naar
beneden gericht omdat warme lucht opstijgt.

Afbeelding 1

Afbeelding 2
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De lamellen worden manueel afgesteld en onder de kleppen geplaatst. Ze maken het mogelijk om de luchtstroom
naar links of rechts te sturen. Stel de lamellen alleen af wanneer de airconditioner is uitgeschakeld.
Stel kleppen nooit met de hand af. Het mechanisme kan hierdoor ernstig beschadigd raken. Steek nooit vingers of
voorwerpen in de luchtinlaat- of uitlaatopeningen. Dit kan ernstig letsel of beschadiging aan de airconditioner
veroorzaken. (zie afbeelding 3)

Afbeelding 3
6.3

KOELSTAND

Met de koelfunctie kan de airconditioner de ruimte koelen en tegelijkertijd de luchtvochtigheid verlagen. Om de
koelfunctie (COOL) te activeren, drukt u op de ‘MODE’ knop totdat het ‘koelsymbool’ op het display verschijnt. De
koelfunctie wordt geactiveerd door met de pijltjesknoppen de temperatuur lager in te stellen dan de temperatuur
in de ruimte.
Om de functie van de airconditioner te optimaliseren kunt u de temperatuur (1), de snelheid (2) en de richting (3)
van de luchtstroom aanpassen door op de aangegeven knoppen te drukken. (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1
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6.4

VERWARMINGSTAND

Met de verwarmingsfunctie kan de airconditioner de ruimte verwarmen. Om de verwarmingsfunctie (HEAT) te
activeren, drukt u op de ‘MODE’ knop totdat het ‘warmtesymbool’ op het display verschijnt. De warmtefunctie
wordt geactiveerd door met de pijltjesknoppen de temperatuur hoger in te stellen dan de temperatuur in de
ruimte.
Om de functie van de airconditioner te optimaliseren kunt u de temperatuur (1), de snelheid (2) en de richting (3)
van de luchtstroom aanpassen door op de aangegeven knoppen te drukken. (zie afbeelding 1).
Als de airconditioner is uitgerust met een elektrische verwarming zal het opstarten van het toestel enkele seconden
vertraagt worden om een onmiddellijke afgifte van warme lucht te garanderen (optioneel en afhankelijk van het
model).
In de verwarmingstand kan het toestel automatisch een ontdooicyclus activeren, die essentieel is voor het reinigen
van de condensor om de warmte-uitwisselingsfunctie te herstellen. Deze procedure duurt gewoonlijk 2-10 minuten
tijdens het ontdooien, terwijl de ventilator van de binnenunit stopt. Na het ontdooien hervat deze automatisch de
verwarmingstand.

Afbeelding 1
6.5

TIMER MODUS

AUTOMATISCH INSCHAKELTIJD (TIMER MODUS---TIMER ON)
Om de automatische inschakeltijd te programmeren moet de airconditioner zijn uitgeschakeld:
1. Druk op de TIMER knop en stel de temperatuur in met de pijltjesknoppen.
2. Druk nogmaals op de TIMER knop en stel de rusttijd in met de pijltjesknoppen.
3. Druk nogmaals op de TIMER knop om te bevestigen. De rusttijd tot de volgende automatische
inschakeling kan nu worden afgelezen op het display.
4. Om de ingestelde functie te annuleren drukt u nogmaals op de TIMER knop.
Om de tijd verder in te stellen programmeert u de werkmodus met de MODE knop en de ventilatorsnelheid met de
FAN SPEED knop. De airconditioner kan uitgeschakeld worden met de ON/OFF knop. (zie afbeelding 1).
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Afbeelding 1
AUTOMATISCH INSCHAKELING (TIMER MODUS---OFF)
Om de automatische uitschakeling te programmeren moet u de onderstaande stappen ondernemen:
1. Druk op de TIMER knop en stel de rusttijd in met de pijltjesknoppen.
2. Druk nogmaals op de TIMER knop om te bevestigen. De rusttijd tot de volgende automatische
inschakeling kan nu worden afgelezen op het display.
Om de ingestelde functie te annuleren drukt u nogmaals op de TIMER knop. (zie afbeeldingen 2 en 3).

Afbeelding 2

Afbeelding 3
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6.6

VENTILATORSTAND

De airconditioner kan ook worden gebruikt om alleen te ventileren.
Om de ventilatorstand in te stellen gaat u als volgt te werk:
1. Druk op de MODE knop tot het ventilatiesymbool op het display verschijnt.
2. Door op de FAN knop te drukken verandert de snelheid van het ventileren in de ventilatiestand in de
volgorde laag/gemiddeld/hoog/auto.
(zie afbeelding 1)
In de Gevoelsstand (automatisch) kiest de airconditioner automatisch de ventilatorsnelheid en de stand (koelen of
verwarmen).
De afstandsbediening slaat automatisch de snelheid op die in de laatste stand was ingesteld.

Afbeelding 1
6.7

DROGE STAND

De airconditioner kan ook worden gebruikt om de luchtvochtigheid te verlagen en daarmee de ruimte
comfortabeler te maken.
Om de droge stand in te stellen gaat u als volgt te werk:
1. Druk op de MODE knop tot het luchtvochtigheidssymbool op het display verschijnt. Er worden nu
automatisch afwisselende koelcycli geactiveerd.
(zie afbeelding 1)

Afbeelding 1
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6.8

GEVOELSSTAND (AUTOMATISCHE STAND)

In de gevoelsstand worden de ventilatorsnelheid en de temperatuur automatisch ingesteld aan de hand van de
temperatuur in de ruimte.
Om de gevoelsstand in te stellen gaat u als volgt te werk:
1. Druk op de MODE knop tot het gevoelssymbool op het display verschijnt.
Om de werking van de airconditioner te optimaliseren moet de temperatuur (1), de snelheid (2) en de richting (3)
van de luchtstroom worden aangepast door de aangegeven knoppen te bedienen. (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1
6.9

SLAAPSTAND

In de slaapstand past de temperatuur automatisch aan om de ruimte ’s nachts comfortabeler te maken. In de
Koel- of droog modus zal de ingestelde temperatuur automatisch om de 60 minuten met 1°C stijgen om een totale
stijging van 2°C te bereiken gedurende de eerste 2 uur van de werking.
In de verwarmingsmodus wordt de ingestelde temperatuur gedurende de eerste 2 bedrijfsuren geleidelijk met 2°C
verlaagd.
Na 10 uur in de slaapstand wordt de airconditioner automatisch uitgeschakeld.
Om de slaapstand in te stellen gaat u als volgt te werk:
1. Druk op de SLEEP knop tot het autoquiet symbool op het display verschijnt.
(zie afbeelding 1)

Afbeelding 1
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7.

BESCHERMING

De airconditioner is geprogrammeerd voor comfortabele en passende wooncondities en als deze niet op normale
wijze wordt gebruikt, zoals hieronder aangegeven, kunnen bepaalde veiligheidsvoorzieningen in werking treden.
NR
1

MODUS
Verwarmingsstand

2

Koelstand

3

Droge stand

NR
1

MODUS
Verwarmingsstand

2

Koelstand

3

Droge stand

VOOR T1 KLIMAATMODELLEN
OMGEVINGSTEMPERATUUR
Buitentemperatuur is hoger dan 24°C
Buitentemperatuur is lager dan -7°C
Kamertemperatuur is hoger dan 27°C
Buitentemperatuur is lager dan 43°C
Kamertemperatuur is lager dan 21°C
Kamertemperatuur is lager dan 18°C
VOOR T3 KLIMAATMODELLEN (TROPISCH)
OMGEVINGSTEMPERATUUR
Buitentemperatuur is hoger dan 24°C
Buitentemperatuur is lager dan -7°C
Kamertemperatuur is hoger dan 27°C
Buitentemperatuur is lager dan 52°C
Kamertemperatuur is lager dan 21°C
Kamertemperatuur is lager dan 18°C

De airconditioner werkt niet onmiddellijk wanneer deze wordt ingeschakeld nadat het is uitgeschakeld of is
veranderd van stand. Dit is normaal en ter bescherming van de airconditioner. Het duurt ongeveer 3 minuten
totdat de airconditioner wordt ingeschakeld.
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8.

PROBLEEMOPLOSSING

8.1

MANKEMENTEN EN DE MOGELIJKE OORZAKEN
MANKEMENT
De airconditioner werkt niet

Vreemde geur
Geluid van stromend water
Er komt een fijne nevel uit de
luchtuitlaat
De airconditioner maakt een
vreemd geluid
Onvoldoende luchtstroom bij
zowel koelen als verwarmen

De airconditioner reageert niet
op commando’s
Het display is uitgeschakeld

MOGELIJKE OORZAKEN
-Probleem met stroom / stekker niet in het stopcontact
-Beschadigde ventilatormotor in de binnen- of buitenunit
-Defecte thermomagnetische compressorbeveiligingsschakelaar
-Defecte zekeringen
-Losse elektrische contacten in de airconditioner
-Werking stopt in verband met beveiligingsmodus
-Te hoge of te lage spanning (spanning buiten het spanningsbereik)
-Actieve TIMER staat op ON
-Beschadigde elektronische printplaat
Luchtfilter vies
Terugstroming van vloeistof in de koelmiddelcirculatie
Dit gebeurt wanneer de lucht in de ruimte erg koud wordt, bijvoorbeeld in
de koel-, ontvochtigings- en droogstand.
Dit geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten of krimpen van het
frontpaneel door temperatuurschommelingen en wijst niet op een
probleem
-Onjuiste temperatuurinstelling
-De luchtinlaat of -uitlaat van de binnen- of buitenunit is geblokkeerd
-Het luchtfilter is geblokkeerd
-Ventilatorsnelheid op minimum ingesteld
-Andere warmtebron actief in de ruimte
-Geen koelmiddel in de airconditioner
-Afstandsbediening is niet dicht genoeg bij de binnenunit
-De batterij in de afstandsbediening is leeg
-Obstakels tussen de afstandsbediening en de signaalontvanger in de
binnenunit
-Actieve LED-functie
-Stroomuitval

SCHAKEL DE AIRCONDITIONER ONMIDDELLIJK UIT EN SLUIT DE STROOMTOEVOER AF IN
GEVAL VAN
Vreemde geluiden bij gebruik
Defecte elektronische printplaat
Defecte zekeringen of schakelaars
Sproeien van water of uitwerpen voorwerpen uit de airconditioner
Oververhitte kabels of stekkers
Zeer sterke geuren u de airconditioner

8.2

FOUTCODES OP HET DISPLAY
IN GEVAL VAN EEN FOUT TOON HET DISPALY VAN DE BINNENUNIT DE VOLGENDE FOUTCODES
Foutcode
E1
E2
E6

RUN-Lampje
Knippert één keer
Knippert twee keer
Knippert zes keer

Beschrijving van het probleem
Binnentemperatuur sensor fout
Binnenleidingtemperatuur sensor fout
Ventilatiemotor binnen werkt niet goed

20

KWB COOLING
Spinfondsweg 16
8171 NV Vaassen
+31 578 20 20 10
info@kwbcooling.nl
www.kwbcooling.nl

21

