Beknopte handleiding infrarood bediening.
Kazumi type : RAS-J2KVSG of RAS-BJ2KVSG
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•

De knop met het aan/uit logo: hiermee zet u de airco aan en uit.

•

De TEMP knop:
Met de pijl omhoog stelt u de gewenste ruimte temperatuur hoger in. Met de pijl omlaag stelt u de
gewenste ruimte temperatuur lager in.

•

De PRESET-knop:
Deze knop 4 seconden in houden, de huidige instellingen worden nu opgeslagen onder de knop
PRESET. (Geheugen functie)

•

De MODE knop:
Boven in het midden op het display ziet u in het kader ziet u nu een zonnetje. (Zie voorbeeld
afstandsbediening)
Is automatische stand koel/verwarmen.
(Advies: Deze stand niet gebruiken omdat er zo een groot temperatuurverschil gecreëerd wordt in
de ruimte voordat hij gaat koelen of verwarmen +/- 3 graden)
Vriesvlokje is de koelstand. (Voor in de zomer)

Druppels is de ontvochtigingsstand
Zonnetje is de verwarmingsstand (Voor in de winter.)
Let wel op! De airco zal niet meteen gaan blazen, dit is normaal.
Het duurt ongeveer 5 à 10 minuten voordat de airco warme lucht gaat blazen.
•

De SWING knop: Hiermee laat u het uitblaas klepje heen en weer bewegen. (Advies niet
gebruiken u creëert er tocht mee.)
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•

De FAN knop:
Hiermee stelt u de ventilator snelheid mee in. Telkens als u hierop drukt gaat hij van langzaam naar
snel en dan naar de automatische stand. De automatische stand is de beste stand. De airco bepaald
zelf welke snelheid hij moet hebben. Als deze bij de ingestelde temperatuur komt dan gaat hij
steeds zachter functioneren. Zet u hem handmatig op de laagste stand dan beperkt u de airco in
vermogen en dan zal hij niet zijn gewenste temperatuur halen. Drukt door op de FAN toets dan ziet
u ook een gezichtje komen in het display.
Dit is de stille functie: Hiermee schakelt u de ultra lage fan modus in. Let wel op hier mee beperkt u
ook het vermogen. Deze stand gebruiken als de ruimte op temperatuur is.

•

De Airflow knop: Hiermee regelt u de luchtstroom van de uitblaas. (Zie uitleg handleiding).

•

De FIX knop omhoog en omlaag: Hiermee stelt u de uitblaas richting in. Elke keer als u hierop drukt
beweegt het klepje 1 stand omlaag. Door te blijven drukken op de knop gaat het klepje ook weer
omhoog.

•

De 8° C knop: Hiermee stelt u een vorstbeveiliging in zodat de ruimte altijd op 8° C wordt
gehouden.

•

De ECO-knop: Hiermee stelt u de airco in op laagvermogen. In de gewone koelstand doet de airco
dit automatisch wanneer de ruimte op de ingestelde temperatuur is. Uiteraard deze stand niet
gebruiken als het vertrek nog niet op temperatuur is. (Het vermogen wordt beperkt)

•

De HI power knop: Hiermee stelt u de airco op hoog vermogen in als het vertrek
snel gekoeld of verwarmd moet worden.

•

De COMFORT SLEEP: Hiermee stelt u een eindtijd in wanneer u de airco wilt laten stoppen. De
koelende werking, de ingestelde temperatuur zal automatisch toenemen met 1 graad/uur
gedurende 2 uur (maximaal 2 graden toename). Voor de verwarmende werking zal de temperatuur
afnemen.

•

De P-SEL knop: Hiermee kunt het geluid van de buitenunit verlagen. Let wel op: Hiermee beperkt u
de airco in zijn vermogen. Als het vertrek nog niet op de gewenste temperatuur is dan zal de airco
niet genoeg vermogen hebben om deze nog op temperatuur te krijgen.

•

De overige knoppen zijn t.b.v. de timer. Hoe u deze kunt bedienen leest u in de bijgeleverde
handleiding.
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TIP!!
Vind u de lampjes te fel schijnen op de airco dan kunt u deze instellen dit doet u als volgt.
U houdt de FAN knop 3 seconde ingedrukt tot dat er op het display D0, D1, D2 of D3 komt te staan.
U kunt de helderheid op 4 niveaus instellen door op de knoppen TEMP omhoog of TEMP omlaag te
drukken.
* D3 = Lamp brand op volle helderheid.
* D2 = Lamp brand op 50% helderheid.
* D1 = Lamp brand 50% van de helderheid en de bedieningslamp is uitgeschakeld.
* D0 = Alle lampen zijn uitgeschakeld.
In de voorbeelden van D1 en D0 brandt de lamp 5 seconde en gaat daarna uit.

Droogfunctie

Wanneer de knop
eenmaal wordt ingedrukt tijdens “Koeling” of “Droge” werking, blijft de
ventilator nog +/- 30 minuten werken waarna hij automatisch stopt.
Hierdoor zal het vocht in de binnenunit gaan afnemen.

Om de airco onmiddellijk te stoppen, drukt u dan 2 keer op
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