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1 STORINGEN VERHELPEN

Storingen en Oplossingen

G
PROBLEEM
Zet bij een van de volgende problemen de airconditioner onmiddellijk uit en schakel de stroom 
uit. Neem contact op met uw leverancier.
• Zekering slaat steeds door of de hoofdschakelaar springt regelmatig op “uit”.
• Er is water of een andere vloeistof in de airconditioner gelopen.
• De afstandsbediening werkt niet of niet goed.
• Andere abnormale situaties.

Probleem Oorzaak Oplossing

Unit start niet

Stroomonderbreking
Wacht tot stroomonderbreking verholpen 
is.

Stekker van unit zit misschien niet meer in 
stopcontact.

Controleer of de stekker goed in het stop-
contact zit.

Zekering is misschien doorgeslagen.
Vervang de zekering / reset relais / reset 
stroomonderbreker

Batterij in afstandsbediening is misschien 
leeg.

Vervang de batterij

Afstand afstandsbediening tot ontvan-
ger op de binnenunit is meer dan 6 tot 7 
meter of er bevinden zich obstakels tussen 
de afstandsbediening en de ontvanger.

Maak afstand korter. Verwijder eventuele 
obstakels. Richt de afstandsbediening op 
de ontvanger van de binnenunit.

De tijd die u met de timer heeft ingesteld 
is niet juist.

Wacht of annuleer de timer instelling.

Unit stopt en start niet 
meer

Mogelijk te kort aan koudemiddel. Neem contact op met uw leveranier.

Unit koelt of verwarmt 
de ruimte niet goed, 
terwijl er wel lucht 
uit de airconditioner 
stroomt

Temperatuur is niet juist ingesteld.
Stel temperatuur goed in. Zie Hoofdstuk 
D “Werken met afstandsbediening” voor 
details.

Luchtfilter is geblokkeerd. Maak het luchtfilter schoon.

Deuren of ramen in de ruimte zijn niet 
gesloten.

Sluit de deuren of de ramen.

Luchtinlaat of -uitlaat van binnenunit is 
geblokkeerd.

Zorg er eerst voor dat obstakels worden 
verwijderd. Herstart daarna de unit.

De 3-minuten tijdvertraging van de com-
pressor is in werking. Wacht.

De buitenunit wordt ontdooid.

Ventilatorsnelheid kan 
niet worden gewijzigd

Airconditioner staat in de “Auto” stand Ventilatorsnelheid kan alleen worden 
gewijzigd in de stand “Verwarmen”, 
“Koelen” en “Ventileren”Airconditioner staat in de stand “Drogen”

TEMP. indicatie wordt 
niet getoond

Airconditioner staat in de stand 
“Ventileren”

Temperatuur kan niet in de stand 
“Ventileren” worden ingesteld

Wanneer het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw leverancier. Geef een goede omschrij-

ving van het probleem en vermeld het typenummer van de unit.




