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Betriebsanleitung
Notice d’emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing

VivAir
SDH20-020NWI
SDH20-025NWI
SDH20-035NWI
SDH20-050NWI
SDH20-065NWI

1 Veiligheid
Gebruiksaanwijzing

1.2 Reglementair gebruik
Er kan bij ondeskundig of onei1 Veiligheid
genlijk gebruik gevaar ontstaan
1.1 Waarschuwingen bij
voor lijf en leven van de gebruihandelingen
ker of derden resp. schade aan
Classificatie van de waarhet product en andere voorwerschuwingen bij handelingen
pen.
De waarschuwingen bij hande- Het product is bestemd voor de
lingen zijn als volgt door waarklimatisatie van de woon- en
schuwingstekens en signaalkantoorruimtes.
woorden aangaande de ernst
Het reglementaire gebruik
van het potentiële gevaar ingehoudt in:
deeld:
– het naleven van de meegeleWaarschuwingstekens en
verde gebruiksaanwijzingen
signaalwoorden
van het product alsook van
Gevaar!
alle andere componenten van
Direct levensgevaar of
de installatie
gevaar voor ernstig licha– het naleven van alle in de
melijk letsel
handleidingen vermelde inGevaar!
spectie- en onderhoudsvoorLevensgevaar door een
waarden.
elektrische schok
Dit product kan door kinderen
Waarschuwing!
vanaf 8 jaar alsook personen
Gevaar voor licht lichame- met verminderde fysieke, senlijk letsel
sorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en
Opgelet!
Kans op materiële schade kennis gebruikt worden, als ze
onder toezicht staan of m.b.t.
of milieuschade
het veilige gebruik van het productie geïnstrueerd werden en
de daaruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen
niet met het product spelen.
Reiniging en onderhoud door
de gebruiker mogen niet door
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Veiligheid 1
kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
Een ander gebruik dan het in
deze handleiding beschreven
gebruik of een gebruik dat van
het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet-reglementair.
Als niet-reglementair gebruik
geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik. Elke
gebruik voor het bewaren van
voedingsmiddelen, planten of
andere licht bederfelijke levensmiddelen wordt eveneens als
niet reglementair beschouwd.
Attentie!
Ieder misbruik is verboden.
1.3 Algemene
veiligheidsinstructies
1.3.1 Levensgevaar door
veranderingen aan
het product of in de
omgeving van het
product
▶ Verwijder, overbrug of blokkeer in geen geval de veiligheidsinrichtingen.
▶ Manipuleer geen veiligheidsinrichtingen.
▶ Vernietig of verwijder geen
verzegelingen van componenten.
▶ Breng geen veranderingen
aan:
– aan het product
0020251929_00 VivAir Gebruiksaanwijzing

– aan de toevoerleidingen
voor water en stroom
– aan de veiligheidsklep
– aan de afvoerleidingen
– aan de luchtinlaten en luchtuitlaten
– aan de leidingen voor de
luchttoevoer en luchtafvoer
– aan bouwconstructies die
de gebruiksveiligheid van
het product kunnen beïnvloeden
1.3.2 Gevaar door foute
bediening
Door foute bediening kunt u
zichzelf en anderen in gevaar
brengen en materiële schade
veroorzaken.
▶ Lees deze handleiding en alle
andere documenten die van
toepassing zijn zorgvuldig,
vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de waarschuwingen.
▶ Voer alleen de werkzaamheden uit waarover deze gebruiksaanwijzing aanwijzingen geeft.
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1 Veiligheid
1.3.3 Verwondingsgevaar
en gevaar voor
materiële schade door
ondeskundig of nietuitgevoerd onderhoud
en ondeskundige of nietuitgevoerde reparatie
▶ Probeer nooit om zelf onderhoudswerk of reparaties aan
uw product uit te voeren.
▶ Laat storingen en schade onmiddellijk door een installateur verhelpen.
▶ Neem de opgegeven onderhoudsintervallen in acht.
1.3.4 Levensgevaar door een
elektrische schok
▶ Werk niet met natte of vochtige handen aan het product.
1.3.5 Gevaar voor
verwondingen door
koudemiddel
Lekkend koudemiddel kan ernstige oogletsels en tot zuurstofgebrek op de opstelplaats veroorzaken.
▶ Beschadig geen toestelcomponenten die koudemiddel
bevatten.
▶ Zorg ervoor dat u de leidingen
van de airco niet met scherpe
of puntige voorwerpen beschadigt en dat u geen leidingen platdrukt of verdraait.
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▶ Als er koudemiddel gelekt is,
neem dan contact op met een
gekwalificeerde installateur
die de lekkage verhelpt.
▶ Als er koudemiddel in uw
ogen terechtkomt, neem dan
onmiddellijk contact op met
een arts.
▶ Gebruik bij de omgang met
het koudemiddel veiligheidshandschoenen.
1.3.6 Gevaar voor
verwondingen door
ventilator
De hoge snelheid van de ventilator kan verwondingen veroorzaken.
▶ Steek nooit uw vingers of
andere voorwerpen in de
luchtin- en uitlaten of tussen
de lamellen terwijl het product
in gebruik is.
1.3.7 Brandgevaar door open
vuur of ontvlambare
gassen
▶ Plaats geen hittebronnen met
open vuur in de luchtstroom
van het toestel.
▶ Gebruik in de omgeving van
de airco geen sprays of andere ontvlambare gassen.
1.3.8 Levensgevaar door vuur
In het product wordt een koudemiddel met geringe brandGebruiksaanwijzing VivAir 0020251929_00

Veiligheid 1
baarheid (veiligheidsgroep A2)
gebruikt.
▶ Gebruik in de omgeving van
het product geen open vlam.
▶ Gebruik in de omgeving van
het product geen ontvlambare
stoffen, vooral geen sprays of
andere brandbare gassen.
1.3.9 Gevaar voor de
gezondheid door directe
luchtstroom
▶ Richt de luchtstroom niet direct op mensen, vooral niet
op kinderen of behinderde of
oudere mensen.
1.3.10 Kans op milieuschade
door koudemiddel
Het product bevat een koudemiddel dat niet in de atmosfeer
terecht mag komen.
▶ Zorg ervoor dat een gekwalificeerde installateur met koudemiddelcertificaat het product onderhoudt en na de
uitbedrijfname recycleert of
afvoert.
1.3.11 Kans op storingen
▶ Plaats geen voorwerpen op of
in de buurt van de buitenunit.

0020251929_00 VivAir Gebruiksaanwijzing

67

2 Aanwijzingen bij de documentatie
2 Aanwijzingen bij de
documentatie
2.1

▶

3.1

Productopbouw

Aanvullend geldende
documenten in acht nemen

Neem absoluut alle gebruiksaanwijzingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2

▶

3 Productbeschrijving

Documenten bewaren

4
3

Bewaar deze handleiding alsook alle
documenten die van toepassing zijn
voor het verdere gebruik.

2
MODE

FAN

TURB
O

SLEEP

TIMER
CLOCK

ON
IFEEL

X-FAN

TIMER

QUIET

TEMP

OFF

LIGHT

2.3

Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

5

Toestel - artikelnummer
SDH20-020NWI
Set SDH20-025NW
Binnenunit SDH20025NWI
Buitenunit SDH20025NWO
Set SDH20-035NW
Binnenunit SDH20035NWI
Buitenunit SDH20035NWO
Set SDH20-050NW
Unidad interior
SDH20-050NWI
Buitenunit SDH20050NWO
Set SDH20-065NW
Binnenunit SDH20065NWI
Buitenunit SDH20065NWO
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1

0010022696
0010022727
0010022697
0010022649
0010022728
0010022698
0010022650
0010022729
0010022699
0010022651

1
2
3

Buiteneenheid
Afstandbed.
Binneneenheid

5

0010022730
0010022700
0010022652

4

3.2

Verbindingsleidingen tussen
binnen- en buitenunit
Typeplaatje

Hoofdfunctie

De afstandsbediening stuurt de CV-installatie, de koeling en de ventilatie.
De afstandsbediening beschikt over een
tijdschakelfunctie (schakelklok) voor het inen uitschakelen van de binnenunit.

Gebruiksaanwijzing VivAir 0020251929_00

Productbeschrijving 3
3.3

Verwarming

De kamertemperatuurvoeler meet de kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur
lager is dan de gewenste temperatuur, dan
activeert de thermostaat de verwarming.
In de CV-functie verhoogt de binnenunit de
temperatuur van de kamer waarin deze is
geïnstalleerd.

3.4

Koeling

De kamertemperatuurvoeler meet de kamertemperatuur. Als de kamertemperatuur
hoger is dan de gewenste temperatuur,
dan activeert de thermostaat de koeling.
In de koelmodus verlaagt de binnenunit de
temperatuur van de kamer waarin deze is
geïnstalleerd.

3.5

Ventilatie

Met behulp van de afstandsbediening kan
de ventilatie geactiveerd worden om de
lucht te laten circuleren zonder hierbij de
luchttemperatuur van de kamer te wijzigen
waarin het product is geïnstalleerd.
In de ventilatiemodus kan de temperatuur
niet worden ingesteld.

3.6

Ontvochtiging

Afkorting/symbool

Beschrijving
Handleiding lezen!

SDH...
Air Conditionning
- Outdoor unit
COOLING - Rated capacity
kW
HEATING - Rated capacity
kW
Max Power Consumption
W
IP
220-240 V ~ /
50 Hz / eenfasig
Operating pressure Hi P
MPa
Operating pressure Lo P
MPa
NET WEIGHT
kg

Productnomenclatuur
Productbeschrijving
Nominale inhoud in de
koelmodus
Nominale inhoud in de
CV-functie
Maximaal verbruik

Beschermingsklasse
(stof, spatwater)
Elektrische aansluiting
- spanning - frequentie
- fase
Toegestane werkoverdruk aan hogedrukzijde
Toegestane werkoverdruk aan lagedrukzijde
Nettogewicht
Het product bevat een

In de ontvochtigingsmodus vermindert de
licht ontvlambare vloeistof (veiligheidsgroep
binnenunit de luchtvochtigheid in de kamer
A2).
waarin deze is geïnstalleerd.
In de ontvochtigingsmodus kan het ven3.7.2 Beschrijving van het
tilatortoerental niet worden ingesteld. De
typeplaatje van de buitenunit
ventilator loopt met minimaal toerental.
Op het typeplaatje vindt u de volgende
3.7 Beschrijving van de
informatie:

typeplaatjes

3.7.1 Beschrijving van het
typeplaatje van de binnenunit
Op het typeplaatje vindt u de volgende
informatie:
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Afkorting/symbool

Beschrijving

SDH...
Air Conditionning
- Outdoor unit
COOLING - Rated capacity
kW

Productnomenclatuur
Productbeschrijving
Nominale inhoud in de
koelmodus
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3 Productbeschrijving
Afkorting/symbool

Beschrijving

Afkorting/symbool

Beschrijving

COOLING - Power Input
W
EER
A35 - A27 (19)

Ingangsvermogen in
de koelmodus

Operating pressure Lo P
MPa
NET WEIGHT
kg

Toegestane werkoverdruk aan lagedrukzijde

HEATING - Rated capacity
kW
HEATING- Power
Input
W
COP
W
A7 (6) - A20

Pdesignc
kW
SEER
Pdesignh (Average)
kW
SCOP (Average)

Max Power Consumption
W
IP
W
220-240 V ~ /
50 Hz / eenfasig
Refrigerant
kg

GWP in tCO2
Operating pressure Hi P
MPa
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Rendement - koeling
Nominale omstandigheden in de koelmodus
(EN 14511)
Nominale inhoud in de
CV-functie
Max. verwarmingsvermogen
Rendement - verwarming
Nominale omstandigheden in de CV-functie
(EN 14511)
Nominale last in de
koelmodus conform EN
14825
Jaararbeidsfactor in de
koelmodus
Nominale last in de
CV-functie conform EN
14825

Nettogewicht
Het product bevat een
licht ontvlambare vloeistof (veiligheidsgroep
A2).

3.7.3 CE-markering

Met de CE-markering wordt aangegeven
dat de producten volgens het typeplaatje
voldoen aan de fundamentele vereisten
van de geldende richtlijnen.
De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

3.7.4 Gegevensblad voor de
koudemiddelvulling in het
product

Jaararbeidsfactor in de
CV-functie (gematigd
klimaat)
Maximaal verbruik

Beschermingsklasse
(stof, spatwater)
Elektrische aansluiting
- spanning - frequentie
- fase
Koudedragertype
Gewicht van de kouderdragervulling in het
product
Broeikaspotentieel
Toegestane werkoverdruk aan hogedrukzijde

Het product bevat al een koudemiddelvulling in de buitenunit. Het gegevensblad
levert informatie m.b.t. de koudemiddelvulling in het product .
De installateur moet na de installatie de
gegevens m.b.t. de koudemiddelvulling op
het gegevensblad invullen.

Gebruiksaanwijzing VivAir 0020251929_00

Functie 4
4 Functie
4.1

Temperatuurbereik voor de
werking

Symbool

Weergave van de QUIET-modus
Weergave van de X FAN-modus

De vermogenscapaciteit van de airco verandert afhankelijk van de bedrijfstemperatuur van de buitenunit.
Buiten
Binnen

▶

Koelen

Verwarmen

-7 °C − 45 °C
16 °C − 30 °C

- 7 °C − 24°C
16 °C − 30 °C

Temperatuurweergave
Weergave van de TIMER-modus
Klok
Weergave van de SLEEP-modus
Verlichtingsweergave
Functieweergave van de verticale
luchtverdeling
Functieweergave van de horizontale luchtverdeling
Blokkeerweergave

Zorg ervoor dat het opgegeven temperatuurbereik niet wordt overschreden.

4.2

Bedieningsconcept

4.3

Symbool

Beschrijving

Bedieningselementen

Beschrijving
Weergave van de I FEEL-modus
Functieweergave van de ventilator
Overbrengingsindicatie
Weergave van de autostand
Weergave van de koelmodus
Weergave van de ontvochtigingsmodus
Weergave van de ventilatiemodus
Weergave van de CV-functie
Weergave van de autostand
Weergave van de vakantiemodus
Weergave van de ionisatiemodus
Verseluchtindicatie (niet voorhanden)
Temperatuurweergave
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Symbool

Beschrijving
Keuze van de modus
Inschakelen van de FAN-modus
Aan-/uittoets
Inschakelen van de verticale luchtverdeling
Inschakelen van de horizontale
luchtverdeling
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5 Functie
Symbool

Beschrijving
Inschakelen van de TURBO-modus
Geselecteerde instelwaarde verhogen
Geselecteerde instelwaarde verlagen
Inschakelen van de SLEEP-modus
Inschakelen van de I FEEL-modus
Inschakelen van de TIMER-modus
Uitschakelen van de TIMER-modus
Toets voor het instellen van de tijd
Inschakelen van de ionisatiefunctie
Inschakelen van de QUIET-modus
Inschakelen van de X FAN-modus
Temperatuur instellen
Inschakelen van de LIGHT-modus

5 Functie
5.1

Batterijen plaatsen

1

2

5.2

Aan/uit

1. Druk op om de afstandsbediening en
de binnenunit in te schakelen.
2. Druk op om het product uit te schakelen.

5.3

Modus

1. Houd de afstandsbediening direct in de
richting van de binnenunit.

◁

◁

◁

De afstand tussen afstandsbediening en binnenunit moet geringer
zijn dan de maximale afstand.
– < 7,0 m
Als zich in de kamers TL-lampen
met elektronisch voorschakeltoestel
of draadloze telefoons bevinden,
moet de maximale afstand verminderd worden.
Vermijd hindernissen tussen afstandsbediening en binnenunit.

2. Druk op
om de modus door te
schakelen en te selecteren. De bedrijfswijze wordt in de volgende volgorde op het display weergegeven:

◁
◁
◁
◁
◁

Autostand
Koelmodus:
CV-functie:
Ventilatiemodus:
Ontvochtigingsmodus:
Aanwijzing
Als het toestel langere tijd bij
hoge luchtvochtigheid in de
koelmodus loopt, kan uit het
uitlaatrooster water druppelen.

1. Haal het deksel (1) van het batterijvak.
2. Plaats de batterijen (2) en let hierbij op
5.3.1 Displayverlichting binnenunit
de correcte poling.
in-/uitschakelen
3. Breng het deksel van het batterijvak (1)
opnieuw aan.
1. Druk minder dan 2 seconden op
om de displayverlichting van de bin◁ Het display wordt ingeschakeld.
nenunit in te schakelen.
◁ Verwijder bij langere afwezigheid de
2. Druk minder dan 2 seconden op
batterijen uit de afstandsbediening.
om de displayverlichting van de binnenunit uit te schakelen.
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Functie 5
5.3.2 Afstandsbediening blokkeren

3

▶

4

Druk langer dan 2 seconden op
.

◁

en

◁

Druk langer dan 2 seconden op
.

◁
5.4

Op het display van de afstandsbediening verdwijnt de vergrendelingsweergave .

1. Druk op

◁
◁

en

om de tijd in te

Met
en
kunt u de uren en
minuten instellen.
Als u
of
ingedrukt houdt,
dan wordt de waarde sneller verhoogd of verlaagd.
om de instelling te be-

1

◁
5.6

De temperatuur kan in stappen van
1 °C verhoogd en verlaagd worden.

Met elke toetsdruk op
het ventilatortoerental.

verandert

Autostand

In de autostand kiest het product automatisch afhankelijk van de kamertemperatuur de koelmodus of de CV-functie .
– In de koelmodus bedraagt de gewenste temperatuur 25 °C.
– In de CV-functie bedraagt de gewenste temperatuur 20 °C.

3

Minimaal toerental

4

2

1. Schakel het product in. (→ Pagina 72)
2. Druk op
.

◁

Ventilatormodus

2

◁

5.6.1 Autostand instellen

De weergave van de tijd knippert
niet meer. De tijd is nu ingesteld.

In de ventilatiemodus zijn de temperatuurinstelling en de modus
niet beschikbaar.
In de overige modi kan het ventilatortoerental worden ingesteld.
1

Op het display worden de verschillende modi weergegeven.

3. Selecteer de ventilatiemodus .
4. Stel de gewenste temperatuur met
en
in.

.

3. Druk op
vestigen.

◁

Maximaal toerental

5. Druk op
om het ventilatortoerental
in te stellen.

De weergave van de tijd knippert op
het display.

2. Druk op
stellen.

5.5

en

Tijd instellen

◁

5

Op het display van de afstandsbedie- 5.5.1 Ventilatiemodus instellen
ning verschijnt de blokkeerweergave 1. Schakel het product in. (→ Pagina 72)
.
2. Druk op
.

5.3.3 Afstandsbediening
ontgrendelen

▶

Gemiddeld toerental
Hoog toerental

Op het display worden de verschillende modi weergegeven.

3. Selecteer de autostand .

◁

De binnenunit regelt automatisch
het ventilatortoerental afhankelijk
van de kamertemperatuur.

5

Laag toerental
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5 Functie
5.7

Koelbedrijf

In de koelmodus laat de binnenunit alleen
de koeling van de kamer toe.
Er wordt aanbevolen om voor een optimale koeling de lamellen horizontaal te
zetten.

5.7.1 Koelbedrijf instellen
1. Schakel het product in. (→ Pagina 72)
2. Druk op
.

◁

Op het display worden de verschillende modi weergegeven.

3. Selecteer de koelmodus .
4. Stel de gewenste temperatuur met
en
in.

◁

De temperatuur kan in stappen van
1 °C verhoogd en verlaagd worden.

5. Stel het ventilatortoerental in.
(→ Pagina 73)

5.8

Ontvochtigingsmodus

In de ontvochtigingsmodus vermindert de
binnenunit de luchtvochtigheid.

5.9

CV-bedrijf

In de CV-functie beperkt de binnenunit
zich tot het verwarmen van de kamer.

5.9.1 CV-bedrijf instellen
1. Schakel het product in. (→ Pagina 72)
2. Druk op
.

◁

Op het display worden de verschillende modi weergegeven.

3. Selecteer het CV-bedrijf .
4. Stel de gewenste temperatuur met
en
in.

◁

De temperatuur kan in stappen van
1 °C verhoogd en verlaagd worden.

5. Stel het ventilatortoerental in.

5.10 Luchtverdeling instellen
Met deze functie kunnen de horizontale
en de verticale luchtverdeling van de binnenunit onafhankelijk van elkaar worden
ingesteld.

5.10.1 Richting van de verticale
luchtstroom instellen

5.8.1 Ontvochtigingsmodus
instellen
1. Schakel het product in. (→ Pagina 72)
2. Druk op
.

◁

Op het display worden de verschillende modi weergegeven.

3. Selecteer de ontvochtingsmodus .
4. Stel de gewenste temperatuur met
en
in.

◁
◁

◁
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De temperatuur kan in stappen van
1 °C verhoogd en verlaagd worden.
De binnenunit selecteert het laagste
ventilatortoerental om de efficiëntie
van de ontvochtigingsmodus te optimaliseren.
Het ventilatortoerental van de binnenunit is standaard op de laagste
stand ingesteld en kan in de ontvochtigingsmodus niet worden gewijzigd.

OFF

1. Druk op

◁

.

Op het display van de afstandsbediening verschijnt de functieweergave van de verticale luchtverdeling.

2. Druk opnieuw op
om de gewenste
richting te selecteren. Met elke toetsdruk op
wordt de richting van de
luchtstroom gewijzigd.

Gebruiksaanwijzing VivAir 0020251929_00

Functie 5
Aanwijzing
Als het product ingeschakeld is
en op de afstandsbediening de
functieweergave voor de verticale luchtverdeling niet te zien
is, dan wordt de luchtstroom
volgens de standaardinstelling
gericht. Als het product in de
koelmodus loopt, dan wordt de
luchtstroom naar boven geleid.
Als het product in de CV-functie
loopt, dan wordt de luchtstroom
naar beneden geleid.

5.10.2 Richting van de horizontale
luchtstroom instellen

OFF

1. Druk op

◁

.

Op het display van de afstandsbediening verschijnt de functieweergave van de horizontale luchtverdeling.

5.11 Modus Sleep
Met de Sleep-functie kan de kamertemperatuur tijdens de slaaptijden worden aangepast. Door deze functie wordt het comfort verhoogd en het stroomverbruik met 3
verschillende instellingen geoptimaliseerd.
Als de Sleep-functie is ingesteld, past het
systeem de temperatuur automatisch aan.

5.11.1 Modus Sleep
In de koel- of ontvochtingsmodus wordt
bij een geactiveerde modus Sleep in
één uur de temperatuur met 1 °C en na
2 bedrijfsuren met 2 °C verhoogd en op
deze waarde gehouden.
In de CV-functie wordt bij een geactiveerde modus Sleep in één uur de
temperatuur met 1 °C en na 2 bedrijfsuren
met 2 °C verlaagd en op deze waarde
gehouden.

5.11.2 Modus Sleep
5.11.2.1 Koel- of
ontvochtingsfunctie

2. Druk opnieuw op
om de gewenste
richting te selecteren. Met elke toetsdruk op
wordt de richting van de
luchtstroom gewijzigd.
Aanwijzing
Als het product ingeschakeld
is en op de afstandsbediening
de functieweergave voor de horizontale luchtverdeling niet te
zien is, dan beweegt de klep
van de horizontale luchtverdeling niet, maar behoudt deze de
voordien gekozen richting.

B

3

28

2

26
24

1

22
20
18
16
0

1

2
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30

A
1

2

3

Bedrijsbereiken
– temperatuur
tussen 16 en
23 °C ingesteld
Bedrijsbereiken
– temperatuur
tussen 24 en
27 °C ingesteld

4

5

6

3

4

7

8

9

10

Bedrijsbereiken
– temperatuur
tussen 28 en
29 °C ingesteld
Bedrijfsbereiken
– temperatuur op
30 °C ingesteld
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5 Functie
5.11.2.2 CV-bedrijf

5.12 TIMER-functie
Met de TIMER-functie kunnen de werkingstijden van het product worden ingesteld. Door deze functie kan het stroomverbruik geoptimaliseerd worden.

B
30
28

4

26
24

5.12.1 TIMER ON-functie instellen

3

22
20
18
0

1

2

2

1

16
1

2

3

4

Bedrijfsbereiken
– temperatuur op
16 °C ingesteld
Bedrijsbereiken
– temperatuur
tussen 17 en
20 °C ingesteld

5

6

3

4

A
7

8

9

10

Bedrijsbereiken
– temperatuur
tussen 21 en
27 °C ingesteld
Bedrijsbereiken
– temperatuur
tussen 28 en
30 °C ingesteld

1. Controleer of de binnenunit uitgeschakeld is.
2. Controleer of de tijd van het product
juist is ingesteld.

◁

Vóór de configuratie van de functie
moet de tijd absoluut worden ingesteld. (→ Pagina 73)

3. Druk op

◁

.

De weergave

knippert.

Als de modus Sleep geactiveerd is, kunt
u de temperatuur per uur instellen.

4. Programmeer de gewenste starttijd
met
en
.
5. Druk op
om de starttijd te bevestigen.
6. Druk op
om de functie te deactiveren.

5.11.4 Sleep-functie instellen

5.12.2 TIMER OFF-functie instellen

1. Druk op

1. Zorg ervoor dat de binnenunit in werking is.
2. Controleer of de tijd van het product
juist is ingesteld.

5.11.3 Modus Sleep

◁

.

Op het display worden de verschillende modi weergegeven.

2. Selecteer de koelmodus of de CVfunctie .
3. Selecteer de modus
.

◁

Op het display van de afstandsbediening verschijnt de functieweergave voor de modus Sleep .

Voorwaarden: Modus Sleep 3

▶
▶
▶
▶
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Druk langer dan 3 seconden op
.
Stel de gewenste temperatuur voor het
eerste bedrijfsuur in.
Herhaal de bewerking om de 8 bedrijfsuren in te stellen.
Druk op
om de instellingen te
bevestigen.

◁

De tijd moet absoluut zijn ingesteld
vooraleer u de functie configureert.
(→ Pagina 73)

3. Druk op

◁

De weergave

.
knippert.

4. Programmeer de gewenste uitschakeltijd met de toetsen
en
.
5. Druk op
om de stoptijd te bevestigen.
6. Druk op
om de functie te deactiveren.
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Functie 5
5.13 turbo-functie

5.16 I Feel-functie

De functie
is in de koelmodus en
in de CV-functie beschikbaar. Hiermee
kan het verwarmings- resp. koelvermogen
indien gewenst worden verhoogd.

De
-functie gebruikt de temperatuursensor van de afstandsbediening als referentie voor het in- of uitschakelen van de
binnenunit. De temperatuur van de kamer
is preciezer en de luchtstroom wordt beter
geleid, voor meer comfort.
De afstandsbediening moet in de richting van de binnenunit worden gehouden,
zodat de afstandsbediening het door de
binnenunit verzonden signaal correct ontvangt.

5.13.1 Turbofunctie activeren
1. Druk minder dan 2 seconden op
om de functie te activeren.
2. Druk minder dan 2 seconden op
om de functie te deactiveren.

5.14 X-Fan-functie
De functie
maakt het mogelijk om
de binnenunit te drogen nadat deze in
de koel- of ontvochtingsmodus gelopen
heeft. Deze functie maakt het mogelijk
om corrosie aan de componenten van
de binnenunit en overmatige groei van
bacteriën te vermijden.
De functie wordt door het indrukken van
de toets
geactiveerd als het product
zich in de koel- of ontvochtingsmodus bevindt. Op het display van de afstandsbediening verschijnt de weergave van de XFan-modus . De binnenunit loopt 2 minuten lang. Na het verstrijken van deze
periode schakelt de binnenunit uit.

5.15 Temperatuurfunctie
De temperatuurfunctie geeft de geprogrammeerde temperatuur en de kamertemperatuur op het display van de binnenunit weer.
Druk voor het weergeven van de temperatuurwaarden op de toets
op de afstandsbediening.
1

3

2

5.16.1 I Feel-functie
activeren/deactiveren
1. Druk op

◁

2

Gewenste temperatuur
Omgevingstemperatuur

3

Buitentemperatuur
Functie bij dit
model niet beschikbaar
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Op het display van de afstandsbediening verschijnt de weergave

.

2. Herhaal de procedure om de functie te
deactiveren.

5.17 Quiet-functie
Met de
-functie worden de geluidsemissies van de binnenunit
gereduceerd.

5.17.1 Quiet activeren/deactiveren
1. Druk op

◁

.

Op het display van de afstandsbediening verschijnt de weergave
. De automatische modus van
de Quiet-functie is geactiveerd, het
ventilatortoerental schakelt van de
laagste tot de middelste op de minimale stand.

2. Druk opnieuw op
om de tweede
Quiet-modus te activeren.

◁
1

.

Op het display van de afstandsbediening verschijnt de weergave
,
het ventilatortoerental blijft op minimale stand.
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6 Onderhoud
5.18 Spaarfunctie
Met de spaarfunctie wordt de temperatuur
automatisch in de CV-functie op 8 °C en in
de koelmodus op 27 °C geregeld.

5.21 Wifi-functie
activeren/deactiveren

▶

Druk op
en
om de functie
te activeren of te deactiveren.

5.18.1 Spaarfunctie
activeren/deactiveren

5.22 Bedrijf met meerdere
binnenunits

1. Selecteer de CV-functie of de koelmodus.
2. Druk langer dan 2 seconden tegelijk op
en
om de functie te activeren.

Als uw airconditioning uit meerdere binnenunits bestaat, dan gebeurt de temperatuurinstelling voor de verschillende kamers
onafhankelijk van elkaar.
Zorg ervoor dat alle binnenunits ofwel op
koelmodus of op CV-functie ingesteld zijn
zodat de installatie correcte functioneert.

◁
◁

In de CV-functie verschijnt het symbool op het display.
In de koelmodus verschijnt SE op
het display.

3. Herhaal de procedure om de functie te
deactiveren.

5.19 Ionisatiefunctie
Door de ionisatiefunctie wordt de kamerlucht gereinigd. Als het symbool op het
display van de afstandsbediening weergegeven wordt, is de functie geactiveerd.
Druk op
om de functie te activeren of
te deactiveren.

6 Onderhoud
6.1

Voor de continue gebruiksveiligheid, betrouwbaarheid en lange levensduur is een
jaarlijkse inspectie/jaarlijks onderhoud van
het product door een erkende installateur
noodzakelijk.

6.2

Met de kinderslotfunctie kan de
afstandsbediening worden geblokkeerd.

▶

5.20.1 Kinderslotfunctie
activeren/deactiveren

◁

en

2. Druk opnieuw op
en
functie te deactiveren.
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.

Op het display van de afstandsbediening verschijnt de weergave .
Het kinderslot is geactiveerd.
om de

Product onderhouden
Opgelet!
Gevaar voor materiële
schade door ongeschikte
reinigingsmiddelen!

5.20 Kinderslotfunctie

1. Druk tegelijk op

Onderhoud

▶

Gebruik geen sprays, geen
schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel- of
chloorhoudende reinigingsmiddelen.

Reinig de mantel met een vochtige
doek en een beetje oplosmiddelvrije
zeep.
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Onderhoud 6
6.3

Binnenunit reinigen

Opgelet!
Kans op storingen!
Geursystemen en antigeursystemen in de filter of in de inwendige afvoerluchtstroom kunnen
de warmtewisselaar beschadigen of verontreinigen.

1. Veeg de mantel van de binnenunit met
een zachte, droge doek af.
2. Reinig de mantel bij hardnekkigere
verontreinigingen met water en een
neutraal reinigingsmiddel.
– Houd de binnenkant van de binnenunit vrij van reinigingsmiddelen.

6.4

1. Veeg de mantel van de buitenunit met
een droge doek af.
2. Verwijder evt. vuil van het oppervlak
van de luchtinlaat.
3. Als de buitenunit zich in een stoffige
omgeving bevindt, reinig dan de lamellen van de warmtewisselaar regelmatig
met een zachte borstel.

6.5

▶

▶

Buitenunit reinigen

▶

Installeer deze systemen indien gewenst aan de luchtuitlaat van de binnenunit.
Zorg ervoor dat deze systemen alleen actief zijn als de
ventilator ingeschakeld is.

1

Afstandsbediening reinigen

Reinig de afstandsbediening alleen met
een droge doek.

6.6

Luchtfilter reinigen

2

Opgelet!
Gevaar voor materiële
schade door ongeschikte
reinigingsmiddelen!
Een verstopte luchtfilter vermindert het rendement van de
airco. De compressor kan beschadigd worden en de warmtewisselaar van de binnenunit kan 1. Open de voorklep van de binnenunit
bevriezen.
(1) door deze naar boven te trekken.
2.
Trek de filter (2) er naar beneden toe
▶ Reinig de luchtfilter regelmauit.
tig (minstens om de 3 maan3. Reinig de luchtfilter met een stofzuiger
den).

of met warm water (max. 45 °C) en een
neutraal reinigingsmiddel.
4. Controleer of de filters volledig droog
zijn vooraleer u de filters in de binnenunit plaatst.
5. Plaats de filter zodanig dat deze achter
de stopper volledig vastklikt.
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7 Buitenbedrijfstelling
◁
6.7

Als er nog altijd geurtjes optreden,
dan moet u de filter vervangen.

Noodbedrijf gebruiken

7.2

▶

Voorwaarden: Defecte afstandsbediening

1

Product definitief buiten
bedrijf stellen

Geef een installateur de opdracht om
het product definitief buiten bedrijf te
stellen. Gelieve met een erkende installateur contact op te nemen.

7.2.1 Koudemiddel laten afvoeren
Het product bevat het koudemiddel R32
dat niet in de atmosfeer terecht mag komen.
▶ Laat het koudemiddel alleen door een
gekwalificeerde installateur afvoeren.

8 Garantie en klantendienst
8.1

Garantie

Geldigheid: Italië

▶
▶

Open de voorklep van de binnenunit
door deze naar boven te trekken.
Druk op de toets voor het inschakelen
van het noodbedrijf (1).

◁
◁
▶

Er weerklinkt een pieptoon - het
noodbedrijf is geactiveerd.
De airco werkt in de autostand .

Schakel de binnenunit uit; druk hiervoor
opnieuw op de toets voor het noodbedrijf (1).

7 Buitenbedrijfstelling
7.1

▶

Product tijdelijk buiten bedrijf
stellen

Druk op de aan-/uittoets.

◁

Het display gaat uit.

Informazioni sulla garanzia del produttore
possono essere richieste all'indirizzo di
contatto sul retro.

8.2

Serviceteam

9 Recycling en afvoer
▶

Laat de verpakking door de installateur
afvoeren die het product geïnstalleerd
heeft.

Als het product met dit teken gekenmerkt is:
▶ Gooi het product in dat geval niet met
het huisvuil weg.
▶ Geeft het product in plaats daarvan af
bij een inzamelpunt voor oude elektrische of elektronische apparaten.
Als het product batterijen bevat die
met dit teken gekenmerkt zijn, kunnen de
batterijen substanties bevatten die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

▶
80

Breng de batterijen in dat geval naar
een inzamelpunt voor batterijen.
Gebruiksaanwijzing VivAir 0020251929_00

Garantie en klantendienst 10
10 Garantie en klantendienst
10.1 Garantie
Informatie over de fabrieksgarantie kunt
u bij het aan de achterkant opgegeven
contactadres verkrijgen.

10.2 Serviceteam
De contactgegevens van onze klantenservice vindt u aan de achterkant of op onze
website.
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Bijlage
Bijlage
A Verhelpen van storingen
Probleem

Mogelijke oorzaken

Oplossing

Display van de
Controleer of de batterijen correct geafstandsbedieplaatst zijn.
ning schakelt niet Batterijen zijn ontladen
in
Systeem start
niet onmiddellijk

Systeem functioneert helemaal
niet (ventilator
schakelt niet in)

Het systeem start na een uitschakeling
niet onmiddellijk opnieuw.
Het veiligheidscircuit wordt geactiveerd
om het product te beschermen als de
stekker uit het stopcontact getrokken
wordt en dan onmiddellijk opnieuw aangesloten wordt.
Netaansluitkabel is niet aangesloten
Stroom is uitgevallen
Zekering is defect

Onvoldoende
koeling of verwarming

Geluidsemissies
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Deuren en/of vensters geopend
Warmtebron bevindt zich in de ruimte
(veel personen in de ruimte)
Thermostaat is in de koelmodus op een
te hoge temperatuur ingesteld
Thermostaat is in de CV-functie op een
te lage temperatuur ingesteld
Luchtfilter is vervuild of verstopt
Hindernis vóór de luchtinlaat of luchtuitlaat
Kamertemperatuur bereikte niet het
vastgelegde niveau
Directe zonnestraling door het venster terwijl het product in de koelmodus
loopt
Tijdens de werking of bij een uitgeschakelde unit is mogelijk een geruis te horen. Gedurende de eerste 2-3 minuten
is het geluid het luidst.
Tijdens de werking van het systeem is
een geknak te horen

Let op de correcte poling.
Vervang de batterijen.
Vervang altijd beide batterijen
tegelijk.
Wacht 3 minuten vooraleer u de
binnenunit opnieuw inschakelt.
Wacht 3 minuten vooraleer u de
stekker opnieuw aansluit en de
binnenunit inschakelt.

Steek de stekker in het stopcontact en schakel de binnenunit in.
Breng de stroomtoevoer van de
installatie opnieuw tot stand.
Breng uw installateur op de
hoogte.
Sluit de deuren en/of vensters.
Verwijder indien mogelijk de
warmtebron.
Stel de temperatuur optimaal in.
Stel de temperatuur optimaal in.
Reinig de luchtfilter.
Verwijder de hindernis om voor
voldoende luchtcirculatie te zorgen.
Wacht een ogenblik.
Bescherm de binnenunit tegen
zonnestraling (bijv.: gordijnen aanbrengen, rolluiken sluiten ...).
Oorzaak voor dit geruis is het
stromen van koudemiddel in de
unit. Het geluid wijst niet op een
storing.
Oorzaak voor dit geluid zijn temperatuurwijzigingen en hieraan
verbonden het uitzetten of samentrekken van het reservoir. Het geluid wijst niet op een storing.
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Bijlage
Probleem

Mogelijke oorzaken

Oplossing

Geluidsemissies

Een luid luchtgeluid tijdens de werking
van het systeem kan door de verontreiniging van de luchtfilters veroorzaakt
worden
Systeem laat geuren in de kamerlucht
circuleren (sigaretten- of meubelgeur)
In de koel- en in de ontvochtigingsmodus kan het aan de binnenunit tot lichte
nevelvorming komen. Oorzaak hiervoor
is de snelle afkoeling van de binnenlucht.
De verschillende binnenunits van de airconditioning zijn niet in dezelfde modus
geconfigureerd.

Reinig de luchtfilter grondig.

Geurvorming
Nevel- of dampvorming

Het display van
de binnenunit
geeft E07 weer.
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Geen correctiemaatregel
Geen correctiemaatregel

Stel alle binnenunits ofwel op
koelmodus of op CV-functie in.
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Trefwoordenlijst
Trefwoordenlijst
A
Aan/uit .................................................... 72
Afstandsbediening blokkeren ................. 73
Afstandsbediening ontgrendelen............ 73
Afstandsbediening reinigen .................... 79
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B
Bedieningselementen............................. 71
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Buitenbedrijfstelling, tijdelijk ................... 80
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C
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D
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Displayverlichting van de binnenunit in/uitschakelen .......................................... 72
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H
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K
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L
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Luchtverdeling instellen.......................... 74
M
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O
Onderhoud ............................................. 66
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Ontvochtigingsmodus instellen............... 74
P
Product onderhouden............................. 78
Product, uitschakelen ............................. 80
R
Reglementair gebruik ............................. 64
Reparatie................................................ 66
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S
Selecteer een modus. ............................ 72
Spaarfunctie ........................................... 78
T
Tijd instellen ........................................... 73
TIMER-functie ........................................ 76
U
Uitschakelen........................................... 80
V
Ventilatie................................................. 69
Ventilatiemodus instellen........................ 73
Verwarmen ............................................. 69
Vuur ........................................................ 66
W
Werkwijze ............................................... 72
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