
SPLIT TYPE INVERTER AIR-CONDITIONER

 ALFA serie

Modellen: ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

Gebruiksaanwijzing

                                                                   1 / 20

ALFA serie

Modellen: ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

ALFA-Gebruiksaanwijzing - NL-R1 29.06.2020



INHOUDSOPGAVE

1.Koudemiddelen R32 & R290...........................................................................................................................3

1.1.Introductie................................................................................................................................................3

1.2.Ruimte aanbevelingen voor airconditioner met koelmiddelen................................................................3

2.Veiligheidsvoorschriften..................................................................................................................................4

3.Belangrijke aanbevelingen en waarschuwingen.............................................................................................6

4.Constructie van het toestel.............................................................................................................................7

4.1.Binnen unit................................................................................................................................................7

4.2.Buiten unit................................................................................................................................................7

5.Binnen unit display.........................................................................................................................................8

6.Bediening van het apparaat............................................................................................................................9

6.1.AUTO-HERSTART functie...........................................................................................................................9

6.2.Noodfunctie..............................................................................................................................................9

7.Afstandbediening..........................................................................................................................................10

7.1.Betekenis van de symbolen op het display.............................................................................................12

7.2.Vervangen van de batterijen...................................................................................................................13

7.3.Werking...................................................................................................................................................13

7.4.Montage..................................................................................................................................................14

8.Toestel functies.............................................................................................................................................15

8.1."SWING" – regelen van de luchtstroom.................................................................................................15

8.2.Koel modus.............................................................................................................................................16

8.3.Verwarm modus......................................................................................................................................16

8.4.TIMER modus – timer AAN.....................................................................................................................16

8.5.TIMER modus – timer UIT.......................................................................................................................17

8.6.Ventilatie modus.....................................................................................................................................17

8.7.Ontvochtig modus...................................................................................................................................18

8.8."FEEL" – automatische modus................................................................................................................18

8.9.SLAAP MODUS........................................................................................................................................18

8.9.1.Voor T1 climate condition modellen.............................................................................................19

8.9.2.Voor tropical T3 climate condition modellen................................................................................19

9.Fout oplossing...............................................................................................................................................19

9.1.Mogelijke situaties..................................................................................................................................19

                                                                   2 / 20

ALFA serie

Modellen: ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

ALFA-Gebruiksaanwijzing - NL-R1 29.06.2020



1. KOUDEMIDDELEN R32 & R290

1.1. INTRODUCTIE

De koudemiddelen die worden gebruikt voor airconditioners zijn milieuvriendelijke koolwaterstoffen R32 en R290. Deze twee 

soorten koelmiddelen zijn brandbaar en reukloos. Bovendien kunnen ze onder bepaalde omstandigheden ontbranden en 

exploderen. Er is echter geen risico op brand en explosie als u zich houdt aan de volgende tabel om uw airconditioner te 

installeren in een kamer met een geschikte ruimte en deze correct gebruikt.

In vergelijking met andere koelmiddelen zijn de koelmiddelen R32 en R290 milieuvriendelijk en tasten ze de ozonlaag niet aan en 

zijn hun waarden van broeikaseffect gering.

1.2. RUIMTE AANBEVELINGEN VOOR AIRCONDITIONER MET KOELMIDDELEN

KOUDEMIDDEL VERMOGEN (Btu) RUIMTE OPPERVLAKTE

R32

10K Meer dan  4m2

13K Meer dan 4m2

20K Meer dan 15m2

22K/24K Meer dan 25m2

R290

9K Meer dan 10m2

12K Meer dan  13m2

18K Meer dan  15m2

22K/24K Meer dan 30m2

WAARSCHUWINGEN

• Lees de handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud.

• Gebruik geen andere middelen om het ontdooiproces te versnellen of om te celaneren dan die welke door de 

fabrikant worden aanbevolen.

• Het apparaat niet doorboren of verbranden.

• Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende bronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een 

werkend gasontstekingsapparaat of een werkende elektrische kachel).

• Neem voor onderhoud contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Op het moment van onderhoud moet het 

onderhoudspersoneel zich strikt houden aan de bedieningshandleiding van de betreffende fabrikant en elke niet-

professional is verplicht om de airconditioner te onderhouden. 

• Het is noodzakelijk om te voldoen aan de bepalingen van gasgerelateerde nationale wet- en regelgeving.

• Het is noodzakelijk om het koelmiddel uit het systeem te verwijderen wanneer u een airconditioner weggooit.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt

Lees aandachtig de bedienings-, montage- en installatie-instructies.
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2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze handleiding voordat u het apparaat 

installeert en gebruikt.

Zorg ervoor dat de beugel van de buitenunit stevig en 

veilig is gemonteerd.

Test de werking na het installeren van de 

airconditioner en noteer de test gegevens.

• Controleer of het stopcontact goed is geaard, vervang 

het in geval van twijfel.

Bij werkzaamheden aan de spanningsklemmen 

moeten alle stroomcircuits worden losgekoppeld van 

de voeding.

Kinderen mogen geen toegang hebben tot de 

montageruimte tijdens het installeren van binnen- of 

buitenunits.

De binnenunit van de airconditioner moet door een 

beveiliging tegen verschillende soorten overspanning 

worden beschermd.

• De nominale waarden van de zekering die in de 

ingebouwde besturingseenheid is geïnstalleerd, 

bedraagt  5A / 250V.

• De airconditioner moet worden geïnstalleerd door 

professionele of gekwalificeerde personen.

• Controleer of het systeem luchtdicht is en of er geen 

lucht of koelmiddel in zit.

• Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de 

spanning op het typeplaatje van het apparaat. Houd 

de stekker en snoeren schoon. De stekker moet 

correct in het stopcontact zijn gestoken en moet 

stevig in het stopcontact worden gedrukt om het 

risico op elektrische schokken of brand te voorkomen.

• Reiniging en onderhoud dient te worden uitgevoerd 

door gekwalificeerde personen. Koppel het apparaat 

los van de stroomvoorziening voordat u verder gaat.

• Het apparaat moet zijn uitgerust met middelen voor 

ontkoppeling van het elektriciteitsnet met een 

contactscheiding in alle polen die volledige 

ontkoppeling bieden onder overspanningscategorie 

III-condities, en deze middelen moeten in de vaste 

bedrading worden opgenomen in overeenstemming 

met geldende regels.

Installeer het apparaat niet in de buurt van brandbare 

stoffen (alcohol enz.) Of drukhouders (bijv. 

Spuitbussen).

• Als de unit in een niet-geventileerde ruimte wordt 

geïnstalleerd, moeten passende 

voorzorgsmaatregelen worden genomen om te 

voorkomen dat koelmiddel in de omgeving lekt, wat 

brand kan veroorzaken.

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar en dient in de 

afzonderlijke afvalbakken te worden afgevoerd. Breng 

de airconditioner aan het einde van zijn nuttige 

levensduur naar een speciaal inzamelpunt voor 

afvalverwerking.

Airconditioners mogen alleen worden gebruikt in 

overeenstemming met de bedieningsinstructies. Deze 

handleiding behandelt alle mogelijke condities en 

situaties die kunnen voorkomen.

• Installeer de airconditioner nooit zelf, maar neem 

altijd contact op met gespecialiseerd technisch 

personeel.

• De klep van de airconditioner, die verantwoordelijk is 

voor de richting van de luchtstroom (luik), in 

verwarmingsapparaten moet worden ingeschakeld en 

tijdens de koelmodus omhoog.

• De airconditioner moet altijd worden ingesteld op de 

temperatuur die het meest geschikt is voor de 

heersende klimatologische omstandigheden.

• De batterijen in de afstandsbediening moeten samen 

met recyclingmateriaal in een geschikte container 

worden weggegooid.
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• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 

8 jaar en ouder en personen met verminderde 

fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek 

aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan 

of instructies hebben gekregen over het veilige 

gebruik van het apparaat en als ze de gevaren 

begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat 

spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet 

zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact 

en stel het luchtrooster correct in als u het voor 

langere tijd niet gaat gebruiken.

Als het apparaat rook afgeeft of als u een brandlucht 

ruikt, moet u onmiddellijk de stroom uitschakelen en 

contact opnemen met het servicecentrum.

Trek de stekker niet uit het stopcontact om het 

apparaat uit te schakelen wanneer het in werking is, 

aangezien dit een vonk kan veroorzaken waardoor er 

brand kan ontstaan.

Dit apparaat is gemaakt voor airconditioning in 

woonomgevingen en mag voor geen enkel ander doel 

worden gebruikt, zoals het verven van kleding, het 

koelen van voedsel, enz.

Alle reparaties worden alleen uitgevoerd door de 

geautoriseerde service van de fabrikant. Bij 

ondeskundige reparaties door ongekwalificeerde 

personen loopt u risico op elektrische schokken en 

materiële schade.

• De gebruiker is verantwoordelijk voor het installeren 

van de unit door een gekwalificeerde technicus die 

moet controleren of de airconditioner is geaard in 

overeenstemming met de toepasselijke normen en 

voorschriften. De technicus moet een 

thermomagnetische schakelaar installeren.

Blijf nooit langdurig direct blootgesteld aan de koude 

luchtstroom. De directe en langdurige blootstelling 

aan koude lucht kan gevaarlijk zijn voor uw 

gezondheid. Bijzondere voorzichtigheid is geboden in 

de kamers waar kinderen, oude of zieke mensen zijn.

Gebruik het apparaat altijd met een gemonteerd 

luchtfilter. Anders kan er overmatige stofophoping 

optreden.

                                                                   5 / 20

ALFA serie

Modellen: ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

ALFA-Gebruiksaanwijzing - NL-R1 29.06.2020



3. BELANGRIJKE AANBEVELINGEN EN WAARSCHUWINGEN

• Gebruik geen uitbreidingen of combinatiemodules.

Laat ramen of deuren niet lang openstaan als de 

airconditioner in werking is.

Klim niet op het apparaat en plaats er geen zware of 

hete voorwerpen op.

• Buig het netsnoer niet, trek er niet aan en knijp er 

niet in, dit kan het snoer beschadigen. Als de 

elektrische kabel is beschadigd, neem dan contact op 

met de serviceafdeling om deze te vervangen. Anders 

bestaat er gevaar voor elektrische schokken of brand.

Raak apparaten niet aan met natte of vochtige 

handen.

Blokkeer de luchtinlaat en -uitlaat van de 

airconditioner en de buitenunit niet. Door ze te 

blokkeren, vermindert de efficiëntie van de 

apparaten, en kunnen er storingen en schade 

ontstaan.

• Installeer het apparaat niet in een omgeving waar de 

lucht gas, olie of zwavel kan bevatten of in de buurt 

van warmtebronnen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt door 

kinderen onder de 8 jaar, geestelijk of lichamelijk 

gehandicapte personen en personen zonder 

gebruikmaking van ervaring en kennis.

Langdurige en directe blootstelling van de koude 

luchtstroom aan planten en dieren kan een negatief 

effect hebben.

Installeer het apparaat niet op natte en vochtige 

plaatsen (bijv. Badkamer). Elektrische isolatie kan 

beschadigd raken en een elektrische schok 

veroorzaken.

Richt de airconditioner niet op planten en dieren.

Steek geen voorwerpen in het apparaat, dit kan 

lichamelijk letsel veroorzaken.

                                                                   6 / 20

ALFA serie

Modellen: ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

ALFA-Gebruiksaanwijzing - NL-R1 29.06.2020



4. CONSTRUCTIE VAN HET TOESTEL

4.1. BINNEN UNIT

1. Front paneel 7. Ionizer generator (indien geplaatst)

2. Lucht filter 8. Deflectors

3. Optioneel filter (indien geplaatst) 9. Nood knop

4. LED display 10. Type plaatje

5. Signaal ontvanger 11. Luchtstroom richtingsklep

6. Aansluitingsblok deksel 12. Afstandsbediening

4.2. BUITEN UNIT

1. Lucht uitlaaat rooster

2. Type plaatje

3. Aansluitingsblok deksel

4. Gas valve

5. Vloeistof klep

• Let op: de bovenstaande tekeningen zijn illustratieve tekeningen.
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5. BINNEN UNIT DISPLAY

Lp. LED FUNCTIE

1 POWER Dit symbool verschijnt wanneer de unit is ingeschakeld.

2 SLEEP SLAAP modus

3 TEMP. DISPLAY / ERROR

(1) Licht op tijdens timerwerking wanneer de airconditioner in 

werking is.

(2) Geeft de storingscode weer als er een storing optreedt.

4 TIMER Licht op tijdens timerwerking.

5 RUN

Dit symbool verschijnt wanneer het apparaat wordt 

ingeschakeld en verdwijnt wanneer het apparaat wordt 

uitgeschakeld.

• De vorm en positie van schakelaars en indicatoren kunnen verschillen naargelang het model, maar hun functie is 
hetzelfde.
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6. BEDIENING VAN HET APPARAAT

6.1. AUTO-HERSTART FUNCTIE

Het apparaat is uitgerust met een automatische 

herstartfunctie vanuit de fabriek. Bij een plotselinge 

stroomstoring onthoudt de module de instellingen van voor 

de stroomstoring. Wanneer de stroom wordt hersteld, 

herstart het apparaat automatisch, waarbij alle voorgaande 

instellingen behouden blijven door de geheugenfunctie.

• Ga als volgt te werk om de functie AUTO-HESTART te 

deactiveren.

1. 1. Schakel de airconditioner uit en steek de stekker 

uit het stopcontact.

2. 2. Druk op de noodknop en steek de stekker in het 

stopcontact.

3. 3. Houd de noodknop langer dan 10 seconden 

ingedrukt totdat u vier korte pieptonen hoort. De 

AUTO-HESTART-functie is gedeactiveerd. 

• Om de functie AUTO-HESTART te activeren, volgt u dezelfde 

procedure totdat u drie korte pieptonen hoort.

6.2. NOODFUNCTIE

Ga als volgt te werk als de afstandsbediening niet werkt of als 

er onderhoud nodig is. Open en til het voorpaneel in een hoek 

om bij de noodknop te komen.

1. Eén druk op de noodknop (één pieptoon) leidt tot 

geforceerde koeling.

2. Twee keer drukken op de noodknop binnen 3 

seconden (twee piepjes) leidt tot de geforceerde 

verwarming.

3. Om het apparaat uit te schakelen, hoeft u alleen 

maar opnieuw op de knop te drukken (een enkele 

lange pieptoon).

4. Na 30 minuten in gedwongen werking, zal de 

airconditioner automatisch beginnen te werken in 

23 °C koelmodus, automatische ventilatorsnelheid.

• De vorm en positie van de noodknop kunnen per model verschillen, maar hun functie is hetzelfde.

De externe statische druk van warmtepompen is 0 Pa voor alle modellen.
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7. AFSTANDBEDIENING

Lp. KNOP FUNCTIE

1       (TEMP UP) Druk erop om de temperatuur / tijdinstelling te verhogen

2                             (TEMP DOWN) Druk erop om de temperatuur / tijdinstelling te verlagen

3 ON/OFF Druk erop om de werking in en uit te schakelen

4 FAN Keuze van de ventilator snelheid auto/laag/mid/hoog

5 TIMER Druk er op om de auto-off timer in te stellen

6 SLEEP Activeer de SLAAP functie

7 ECO Gebruk deze knop om de ECO function in en uit te schakelen

8 MODE Keuze van de werkingsmodus

9 SUPER or TURBO

Druk op deze knop om de Super-functie te activeren / deactiveren, waarmee 

het apparaat in de kortst mogelijke tijd de vooraf ingestelde temperatuur kan 

bereiken. In de COOL-modus geeft de unit de maximale koeltemperatuur met 

16 °C, hoge ventilatorsnelheid. In HEAT mode geeft de unit de maximale 

verwarmingstemperatuur met 31 °C, hoge ventilatorsnelheid

10 SWING Activeren en deactiveren van de beweging van de deflectors.

11 CLOCK

Als u op deze knop drukt, knippert de tijd; dan door       en       , kunt u de tijd 

aanpassen (één keer drukken, één minuut aanpassen; en als

u blijft drukken, verandert de tijd snel), druk na het aanpassen van de 

gewenste tijd nogmaals op deze knop om de tijd vast te leggen.

12 DISPLAY Om het LED-display in / uit te schakelen

13 HEALTHY

GEZONDE functie in / uit te schakelen. 

Deze knop is voor de ionisator of plasma generator en werkt alleen indien het 

model met deze optie is uitgerust.

14 3D
Als u op "3D" drukt, zullen de horizontale en verticale lamellen tegelijkertijd 

samenzwaaien

15 RESET Herstart de afstandsbediening

16 ANTI-MILDEW or MUTE Om de functie ANTI-SCHIMMEL of de functie mute te activeren

• Het uiterlijk en een functie van de afstandsbediening kunnen verschillen.

• De vorm en positie van knoppen en indicatoren kunne verschillen naargelang het model, maar hun functie is hetzelfde.
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• Het apparaat bevestigt de correcte ontvangst van elke druk op de knop met een pieptoon.

• Het uiterlijk en sommige functies van de afstandsbediening kan verschillen.

• De vorm en positie van knoppen en indicatoren kunnen verschillen naargelang het model, maar hun functie is hetzelfde.
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7.1. BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN OP HET DISPLAY

Lp. KNOP FUNCTION

1
    

GEVOEL modus indicator

2
            

KOELING indicator

3 ONTVOCHTIGING indicator

4 ENKEL VENTILATOR indicator

5 VERWARMING indicator

6 SIGNAAL ONTVANGST indicator

7 TIMER AAN indicator

8 TIMER UIT indicator

9 AUTOMATISCHE VENTILATOR indicator

10 LAGE VENTILATOR SNELHEID indicator

11 MIDDEL VENTILATOR SNELHEID indicator

12 HOGE VENTILATOR SNELHEID indicator

13 SLAAP indicator

14
\

COMFORTABELE SLAAP indicator (optioneel)

15 GEVOEL indicator (optioneel)

16 KLEP ZWAAI indicator

17 KLEP en deflector ZWAAI indicator

18 SUPER indicator

19 GEZONDHEIDS indicator

20 ECO indicator 

21 ANTI-SCHIMMEL indicator
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22 BATTERIJ indicator

23 KLOK indicator

24 MUTE indicator

7.2. VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Verwijder de batterijklep van de achterkant van de afstandsbediening 

door deze in de richting van de pijl te schuiven. Installeer de batterijen 

volgens de richting (+ en -) aangegeven op de afstandsbediening.

Gebruik 3 AAA-batterijen (1,5 V). Gebruik geen oplaadbare 

batterijen. Vervang de oude batterijen door nieuwe van 

hetzelfde type wanneer het display niet meer leesbaar is.

Als je de batterijklep opent, zie je de DIP-schakelaar op de 

achterkant van de klep.

DIP SWITCH ON POSITION FUNCTION

°C Instelling in graden Celcius

°F Instelling in graden Farenheit

Cool (COOL) Instelling in enkel koeling

Heat (HEAT) Instelling in koelingen verwarming

7.3. WERKING

Als u de batterijen voor de eerste keer in de afstandsbediening plaatst of als u ze vervangt, 

moet u de afstandsbediening programmeren op alleen koelen of koelen en verwarmen.

Wanneer u de batterijen plaatst, beginnen de symbolen (COOL) i (HEAT) te 

knipperen. Als u op een willekeurige knop drukt terwijl het symbool (COOL) wordt 

weergegeven, wordt de afstandsbediening alleen in de koelmodus afgesteld.

Als u op een willekeurige knop drukt terwijl het symbool (HEAT) wordt 

weergegeven, wordt de afstandsbediening aangepast in de koel- en 

verwarmingsmodus.

• Als u de afstandsbediening instelt in de koelmodus, is het niet mogelijk om de verwarmingsfunctie te activeren in units 
met een verwarmingspomp. U moet de batterijen verwijderen en de hierboven beschreven procedure herhalen.
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Richt de afstandsbediening op de airconditioner

Controleer of er zich geen voorwerpen tussen de 

afstandsbediening en de signaalontvanger in de binnenunit 

bevinden.

Stel de afstandsbediening nooit bloot aan zonnestralen.

Houd de afstandsbediening op een afstand van minimaal 1 

meter van de televisie of andere elektrische apparaten.

7.4. MONTAGE

Aanbevelingen voor het lokaliseren en gebruiken van de afstandsbedieningshouder (indien aanwezig). De afstandsbediening 

wordt in een aan de muur gemonteerde houder bewaard.
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8. TOESTEL FUNCTIES

De lucht die door de ventilator wordt aangezogen, komt via de 

plooien binnen en gaat door het filter, waarna het wordt gekoeld / 

ontvochtigd of verwarmd door de warmtewisselaar.

De richting van de luchtuitlaat wordt op en neer gemotoriseerd 

door kleppen, en met de hand naar rechts en naar links bewogen 

door de verticale deflectors, voor sommige modellen kunnen de 

verticale deflectors ook motorisch worden bestuurd.

8.1. "SWING" – REGELEN VAN DE LUCHTSTROOM

Het is mogelijk om de luchtrichting optimaal in te stellen.

De sleutel (SWING) activeert de FLAP, de luchtstroom wordt 

afwisselend van boven naar beneden gericht. Om een gelijkmatige 

verspreiding van de lucht in de kamer te garanderen.

De sleutel (SWING) activeert de gemotoriseerde deflectors, de 

In heating mode, orient the flaps downward as the warm 

air tends to rise.

De deflectors worden handmatig gepositioneerd en onder de 

flappen geplaatst. Ze maken het mogelijk om de luchtstroom naar 

rechts of naar links te richten.

• Plaats FLAPS nooit met de hand, het delicate mechanisme 
kan ernstig beschadigd raken!

• Steek nooit vingers, stokken of andere voorwerpen in de 
luchtinlaat- of uitlaatopeningen. Dergelijk accidenteel 
contact met levende broeken kan onvoorziene schade of 
pijn veroorzaken.
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8.2. KOEL MODUS

Door de koelfunctie kan de airconditioner de ruimte koelen en 

tegelijkertijd de luchtvochtigheid verlagen.

Om de koelfunctie (COOL) te activeren, drukt u op de (MODE)            

knoptotdat het symbool       (COOL) verschijnt op het display.

De koelfunctie wordt geactiveerd door de knop              in te stellen 

of op een temperatuur lager dan die van de kamer.

Om de werking van de airconditioner te optimaliseren, past u de 

temperatuur, de snelheid en de richting van de luchtstroom aan 

door op de aangegeven knop te drukken.

8.3. VERWARM MODUS

Met de verwarmingsfunctie kan de airconditioner de kamer 

verwarmen.

Om de verwarmingsfunctie (HEAT) te activeren, drukt u op de 

(MODE) -knop tot het symbool      (HEAT) op het display verschijnt.

Stel met de knop          of       een temperatuur hoger dan die van de 

kamer in.

Om de werking van de airconditioner te optimaliseren, past u de 

temperatuur, de snelheid en de richting van de luchtstroom aan 

door op de aangegeven knop te drukken.

• In de stand VERWARMEN kan het apparaat automatisch een ontdooicyclus activeren, wat essentieel is om het ijs op de 
condensor te verwijderen om de warmtewisselingsfunctie te herstellen. Deze procedure duurt gewoonlijk 2-10 minuten 
tijdens het ontdooien stopt de ventilator van de binnenunit. Na het ontdooien keert deze automatisch terug naar de 
VERWARMINGS-modus.
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op de knop          of        te drukken.

Druk voor de tweede keer op (TIMER), stel de rusttijd in door 

op de knop         of         te drukken.

Druk voor de derde keer op (TIMER), bevestig de instelling en 

de rusttijd tot de volgende automatische inschakeling kan op 

het display worden afgelezen

8.5. TIMER MODUS – TIMER UIT

De getimede stop wordt geprogrammeerd door op (TIMER) 

te drukken, stel de rusttijd in door op de knop               te 

drukken of, totdat de weergegeven rusttijd naar uw wens is, 

druk vervolgens nogmaals op (TIMER).

8.6. VENTILATIE MODUS

Om de FAN-modus in te stellen, drukt u op         (MODE) totdat (FAN) 

op het display verschijnt.

Als u op de (FAN) -knop drukt, verandert de snelheid in de volgende 

volgorde: LOW / MEDIUM / HIGH / AUTO in FAN-modus.
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De afstandsbediening slaat ook de snelheid op die in de vorige 

bedieningsmodus was ingesteld.

In de FEEL-modus (automatisch) kiest de airconditioner automatisch 

de ventilatorsnelheid en de werkingsmodus (KOELEN of VERWARMEN).

8.7. ONTVOCHTIG MODUS

Deze functie vermindert de vochtigheid van de lucht om de kamer 

comfortabeler te maken.

Om de DRY-modus in te stellen, drukt u op        (MODE) totdat (DRY) op 

het display verschijnt. Een automatische functie van afwisselende 

koelcycli en luchtventilator wordt geactiveerd.

De functie van afwisselende werking van de airconditioner in de 

functies KOELEN en VENTILATOR wordt geactiveerd.

8.8. "FEEL" – AUTOMATISCHE MODUS

Om de FEEL (automatische) werkingsmodus te activeren, drukt u op de 

(MODE) -knop op de afstandsbediening totdat het symbool       (FEEL) 

op het display verschijnt.

In de FEEL-modus worden de ventilatorsnelheid en de temperatuur 

automatisch ingesteld according to the room temperature (tested by 

the temperature sensor which is incorporated in the indoor unit).

Ambient 

temp.
Operation mode Auto temp.

< 20 °C 
HEATING(for heat pump type) 

FAN (for cool only type)
23°C 

20°C ~ 26°C DRY 18°C 

> 20°C COOL 23°C 

8.9. SLAAP MODUS

To activeer de werkingsmodus SLEEP, druk op de (SLEEP) -knop op de 

afstandsbediening tot het symbool         (AUTOQUIET) op het display 

verschijnt. De functie SLEEP past automatisch de temperatuur aan om 

het 's nachts comfortabeler te maken in de kamer. In de koel- of 

droogmodus wordt de ingestelde temperatuur automatisch elke 60 

minuten met 1 ° C verhoogd om een totale stijging van 2 ° C te 

bereiken tijdens de eerste 2 bedrijfsuren.
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In de verwarmingsmodus wordt de ingestelde temperatuur geleidelijk 

met 2 ° C verlaagd gedurende de eerste 2 bedrijfsuren.

Na 10 uur in slaapstand te hebben gedraaid, wordt de airconditioner 

automatisch uitgeschakeld.

De airconditioner is geprogrammeerd voor comfortabele en geschikte leefomstandigheden. Als deze wordt gebruikt in een 

abnormale conditioner, zoals hieronder, kunnen bepaalde veiligheidsvoorzieningen in werking treden.

8.9.1. VOOR T1 CLIMATE CONDITION MODELLEN

Lp. MODE Omgeving TEMP.

1 Verwarmen

Buiten temperatuur is boven 24°C 

Buiten temperatuur is beneden -7°C 

Kamer tempertuur is boven 27°C 

2 Koelen
Buiten temperatuur is boven 24°C 

Kamer temperatuur is beneden 24°C 

3 Ontvochtigen Kamer temperatuur is beneden 24°C 

8.9.2. VOOR TROPICAL T3 CLIMATE CONDITION MODELLEN

Lp. MODE AMBIENT TEMP.

1 Heating

Buiten temperatuur is boven 24°C 

Buiten temperatuur is beneden -7°C 

Kamer tempertuur is boven 27°C 

2 Cooling
Buiten temperatuur is boven 52°C 

Kamer temperatuur is beneden 21°C 

3 Dry Kamer temperatuur is beneden 18°C 

• Het apparaat werkt niet onmiddellijk als het wordt ingeschakeld nadat het is uitgeschakeld of nadat de bedieningsmodus 
is gewijzigd. Dit is een normale zelfbeschermingsactie, u moet ongeveer 3 minuten wachten.

9. FOUT OPLOSSING

9.1. MOGELIJKE SITUATIES

Case Possible cause

Toestel werkt niet Er is een stroomstoring / defecte stekker

Ventilatormotor binnen- / buitenunit beschadigd
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Compressor thermomagnetic switch defectiveThermomagnetische schakelaar compressor 

defect

Defecte zekering of beveiliging

Stekker of verbinding (te)los

Automatisch uit-functie, zelfbeschermingsfunctie

Spanning te hoog

TIMER ON functie actief 

Moederbord defect

Vreemde geur Lucht filter moet worden gereinigd

Geluid van stromend water Terug lopend water in de afvoer

Er komt een lichte nevel uit de 

luchtuitlaat

Dit gebeurt wanneer de lucht na verloop van tijd erg koud wordt,

bijvoorbeeld in de modus KOELEN of DROGEN

Vreemd geluid
Dit geluid wordt veroorzaakt door uitzetting of inkrimping van het voorpaneel als gevolg 

van temperatuurveranderingen, geen probleem

Onvoldoende luchtstroom, te 

warm of te koud

Verkeerde temperatuur instelling

De luchtinlaat of -uitlaat van de binnen- of buitenunit is geblokkeerd

De lucht filter is geblokkeerd

De ventilator snelheid is minimaal ingesteld

Andere verwarmingsbronnen in de ruimte

Geen koelmiddel

Het toestel reageert niet op 

commando's

De afstandsbediening is niet dicht genoeg bij de binnenunit

Lege batterij in de afstandbedieing

Er is een obstakel tussen de afstandsbediening en de signaalontvanger op het hoofdtoestel 

Display is uit
LED function actief

Geen spanning

                                                                   20 / 20

ALFA serie

Modellen: ALFA 12K WIFI, ALFA 18K WIFI, ALFA 24K WIFI

ALFA-Gebruiksaanwijzing - NL-R1 29.06.2020


