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Handleiding afstandsbediening voor mobiele airconditioning 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lees deze handleiding aandachtig door voor een veilig en correct 

gebruik van de mobiele airconditioner. 

 Bewaar de handleiding zorgvuldig, zodat deze op elk moment kan 

worden gebruikt. 
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Voorzorgsmaatregelen 
 

 Voordat u de afstandsbediening voor de eerste keer wordt gebruikt, moet u 
de batterijen correct plaatsen. Controleer zorgvuldig of u de “+” en “-” polen 
juist geplaatst zijn. 

 Zorg ervoor dat de afstandsbediening op het signaalontvangstvenster is 
gericht en dat er geen obstakel is. 

 Zorg ervoor dat de maximale afstand tussen de mobiele airconditioning en 
de afstandsbediening  maximaal 8 meter is. 

 Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee. 

 Laat geen vloeistof in de afstandsbediening komen. 

 Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of overmatige hitte. 

 Als de afstandsbediening niet correct werkt, verwijder dan de batterijen 
gedurende 30 seconden voordat u ze opnieuw plaatst. Als dat niet werkt, 
vervangt u de batterijen door nieuwe batterijen. 

 Gebruik bij het vervangen van de batterijen altijd dezelfde type batterijen. 
Verschillende batterijen kunnen tot het niet of niet correct functioneren van 
de afstandsbediening. 

 Als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, 
verwijder dan eerst de batterijen. Kijk of er een batterijlekkage is, dit kan 
namelijk de afstandsbediening beschadigen. 

 Recycle afgedankte batterijen op de juiste manier weg. 
 
Opmerking: 
1. Dit is een universele afstandsbediening die over additionele 

functietoetsen beschikt. Afhankelijk van het specifieke type mobiele 
airconditioner die u hebt gekocht, zullen bepaalde toetsen en functies 
niet werken. Als een specifieke functie niet beschikbaar is op de 
mobiele airconditioner, dan zal deze niet reageeren. 

2. De functies HEAT- en ELE.H-zijn niet beschikbaar voor modellen die 
alleen koelen, dus deze twee toetsen werken dan niet. Zij zullen alleen 
werken bij de types die ook een verwarmingsfunctie hebben. 
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Beschrijving Toetsen 
 
 
Opmerking: 
Het display van de 
afstandsbediening geeft alle 
symbolen weer wanneer het 
apparaat wordt ingeschakeld.  
 
De rest van de tijd geeft het 
display op de afstandsbediening 
alleen de ingeschakelde functie(s) 
weer. 
 

 

 
 Druk op deze toets om het apparaat aan of uit te zetten. 

 Hiermee worden de bestaande TIMER- en SLEEP-instellingen gewist. 
 

 
 Druk op deze toets om de temperatuurweergave in te stellen op Fahrenheit. 

Standaard staat de temperatuurweergave ingesteld op Celsius. De “C” 
wordt niet weergegeven op het LCD-display. 

 Druk nogmaals op deze toets om de temperatuurweergave weer op Celsius 
te zetten. 

 
Opmerking: Temperatuurweergave in Fahrenheit is niet beschikbaar voor 
sommige modellen. Wanneer de temperatuur wordt weergegeven in 
Fahrenheit op de afstandsbediening, kan de instelling op de mobiele 
airconditioning ingesteld zijn in Celsius. De functie en de werking hiervan 
zullen niet worden beïnvloed. 
 

 
 Met deze toets kunt u de ventilatorsnelheid instellen: 

 

 
 

Opmerking: De instelling AUTO is niet beschikbaar in de FAN 
instelling. 
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Beschrijving Toetsen 
 

 
 Deze knop heeft op dit model geen functie. 

 

 
 Druk op deze toets om de temperatuurdisplay op de afstandsbediening in te 

stellen op de omgevingstemperatuur en druk nogmaals op deze toets om 
de temperatuur in te stellen op de vooraf ingestelde temperatuur. 

 

 
 Als het toestel aan staat, druk dan deze toets in om de OFF-timer in te 

stellen. Als het toestel uit staat, druk dan deze toets in om de ON-timer in te 
stellen. 

 Druk eenmaal deze toets in en  “ON (OFF)” zal knipperen. Druk op ““ of 
“▼” om het aantal uren in te stellen dat het apparaat ON/OFF wordt gezet. 
Dit kan in stappen van 0,5 uur als het minder dan 10 uur duurt, of stappen 
van 1 uur als de instelling langer dan 10 uur duurt. Het bereik van de 
instelling ligt tussen de 0,5 en 24 uur. 

 Druk nogmaals op deze knop om de instelling te bevestigen. De “ON 
(OFF)” stopt met knipperen. 

 Als de timertoets niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt, nadat de “ON 
(OFF)” begint met knipperen, dan wordt de timerinstelling beëindigd. 

 Als een timerinstelling is bevestigd, kunt u deze opnieuw annuleren door 
nogmaals op deze knop te drukken. 

Opmerking: Wanneer een ON-timer is ingesteld, zijn alle functietoetsen te 
gebruiken met uitzondering van de SLEEP, DISPLAY en iFEEL knoppen. 
Als de ON-timer voorbij is, gaat het apparaat terug naar de 
basisinstellingen. 
 

7.  Deze toets heeft twee functies. 
 

Deze functie werkt niet op ons testmodel 

 Druk op deze toets als het apparaat aan staat om de 
gezondheidsgerelateerde functies te activeren, zoals negatieve ionen, 
elektrostatische neerslag, PM2.5-verwijdering, enz., afhankelijk van de 
feitelijke configuratie van elk model. 

 Druk nogmaals op deze toets om de HEALTH-functie uit te schakelen. 
Opmerking: Deze functie is niet op alle uitvoeringen beschikbaar 

 

 
 Druk op deze toets als het apparaat uit staat. De afstandsbediening geeft 

“CL” weer en het apparaat zal automatisch het stof van de verdamper 
verwijderen, om de koelings- en verwarmingsefficiëntie te verhogen. 
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Beschrijving toetsen 

 

 De iCLEAN-functie werkt ongeveer 30 minuten. Als tijdens dit proces het 
apparaat wordt ingeschakeld met de afstandsbediening, of als deze toets 
opnieuw wordt ingedrukt, dan wordt de iCLEAN functie gedeactiveerd. 

 

 
 Telkens als de “” toets wordt ingedrukt, wordt de temperatuurinstelling 

met 1°C verhoogd. Elke  keer als de “” toets wordt ingedrukt, wordt deze 
met 1°C verlaagd. 

 a. Bij het type afstandsbediening YKR-H/101E of YKR-H/102E, is het 
instellingsbereik van de temperatuur 16°C ~ 32”C (60°F ~ 90°F). 
b. Bij het type afstandsbediening YKR-H/132E, is het instellingsbereik 20°C 
~ 28°C (68°F ~ 82°F). 

Opmerking: De temperatuur kan niet worden ingesteld in de AUTO- of 
FAN-instelling, dus dan zullen deze twee toetsen niet werken. 
 

 
 Druk alleen op deze toets in de COOL- of HEAT-instelling om TURBO in of 

uit te schakelen om het koelen of verwarmen te versnellen. 

 Wanneer de TURBO is ingeschakeld, is de luchtsnelheid hoog. 

 Wanneer de TURBO is uitgeschakeld, wordt de luchtsnelheid hersteld naar 
de vorige instelling. 

 

 
 Door deze toets in te drukken, kunt u de verschillende functies selecteren: 

 
Opmerking: De HEAT-instelling is niet beschikbaar voor modellen die 
alleen koelen. 
 

 
 Druk deze toets in om naar de SLEEP-instelling te gaan. Het apparaat zal 

na 10 uur onafgebroken werking deze instelling verlaten en naar de vorige 
instelling terugkeren. 

Opmerking: De SLEEP-functie kan niet worden geactiveerd in de FAN-
instelling. 
 

 
 Druk op deze toets om de draaibeweging van de luchtgeleidingskleppen 

omhoog/omlaag te activeren en druk er weer op om de draaipositie vast te 
zetten. 
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Beschrijving toetsen 
 

 
 Deze toets is voor dit model niet in gebruik 

 

. 

 De Anti-F-functie werkt wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld met de 
afstandsbediening in de COOL-, DRY- of AUTO-instelling. Deze functie 
werkt in de HEAT-instelling (FAN-instelling voor modellen die alleen 
koelen), waarbij de interne ventilator gedurende 3 minuten met zwakke 
luchtstroom werkt om het vocht in de verdamper te verwijderen om zo te 
voorkomen dat het apparaat een vieze geur afgeeft.  

 Deze functie is niet fabrieksmatig ingesteld. U kunt het op de volgende 
manier instellen of annuleren: Terwijl zowel het apparaat als de 
afstandsbediening in de OFF-stand staat, richt u de afstandsbediening op 
het apparaat en drukt u éénmaal de toets “Anti-F” in. De zoemer klinkt twee 
maal 5 keer, waarmee wordt aangegeven dat deze functie is ingesteld. 
Eenmaal ingesteld, blijft deze functie actief, behalve wanneer het apparaat 
uit staat of totdat de functie wordt geannuleerd. 

 Anti-F annuleren:  
- Zet het apparaat uit. 
- Terwijl zowel het apparaat als de afstandsbediening in de OFF-stand 

zijn, richt u de afstandsbediening op het apparaat en drukt u eenmaal 
deze toets in. De zoemer klinkt drie keer 5 keer, waarmee wordt 
aangegeven dat deze functie is geannuleerd. 

Opmerking: 

 Met Anti-F geactiveerd, wordt het niet geadviseerd om het apparaat 
weer in de ON-stand te zetten voordat het volledig in de OFF-stand is. 

 De Anti-F-functie werkt niet als de OFF-timer is ingesteld. 
Deze functie is niet op alle uitvoeringen beschikbaar 

 

15.  Deze toets heeft twee functies. 
 

 
 Als deze toets wordt ingedrukt in de HEAT-instelling, wordt de elektrische 

verwarming aan- of uitgezet. 
 

 
 Als deze toets wordt ingedrukt in de COOL-instelling, gaat het apparaat 

naar de ECO-instelling welke een lager elektriciteitsverbruik tot gevolg 
heeft.. Deze instelling wordt automatisch na 8 uur uitgeschakeld. 

 Wijzigen van functies of het uitschakelen van de afstandsbediening 
annuleren automatisch de ECO-functie. 

 Druk op de ECO-toets in de ECO-instelling om deze instelling te verlaten. 
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Opmerking: De ECO-instelling werkt alleen met inverter toestellen en dus 
niet op alle toestellen beschikbaar. 
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Gebruik 
 

Batterijen plaatsen 
 

 
 
1. Schuif het klepje open in de richting aangegeven door de pijl. 
2. Plaats twee nieuwe batterijen en plaats de batterijen op de juiste elektrische 

polen (+ en -) 
3. Plaats het klepje terug. 

 

Instelling automatische bediening 

1. Druk op de toets “MODE”, selecteer de instelling automatische bediening. 
2. Door het indrukken van de toets “SPEED” kunt u de ventilatorsnelheid 

kiezen. U kunt kiezen  uit LOW (laag), MID (medium), HIGH (hoog) en 
AUTO. 

3. Druk op de “ON/OFF”-toets en de airconditioner start. 
4. Indien u nogmaals op de “ON/OFF”-toets drukt, schakelt u het apparaat uit. 

Opmerking:  In de ventilatorinstelling kan de temperatuur niet ingesteld 
worden. 

 

Instelling koelen/verwarmen 
1. Druk op de toets “MODE”, en selecteer de instelling koelen of verwarmen. 
2. Door het indrukken van de toets “1x” of “▼” kunt u de temperatuur instellen. 
3. Door het indrukken van de toets “SPEED” kunt u de ventilatorsnelheid 

kiezen. U kunt kiezen uit LOW (laag), MID (medium), HIGH (hoog) of 
AUTO. 

4. Druk op de “ON/OFF”-toets en de airconditioner start. 
5. Druk weer op de “ON/OFF”-toets om de airconditioner uit te schakelen. 

Opmerking: Als u alleen een apparaat heeft voor koelen, zal de 
verwarmingsinstelling niet werken. 

 

Ventilatorinstelling 
1. Druk op de toets “MODE” en selecteer de instelling ventilator. 
2. Door het indrukken van de toets “SPEED” kunt u de ventilatorsnelheid 

kiezen. U kunt kiezen uit LOW (laag), MID (medium), HIGH (hoog) of 
AUTO.  

3. Druk op de “ON/OFF”-toets en de airconditioner start. 
4. Druk weer op de “ON/OFF”-toets om de airconditioner uit te schakelen. 
Opmerking: In de ventilatorinstelling kan de temperatuur niet ingesteld 
worden. 
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Gebruik 
 
Ontvochtigingsinstelling 
1. Druk op de toets “MODE” en selecteer de instelling drogen. 
2. Door het indrukken van de toets “” of “▼” kunt u de temperatuur instellen.  
3. Door het indrukken van de toets “SPEED” kunt u de ventilatorsnelheid 

kiezen. U kunt kiezen uit LOW (laag), MID (medium), HIGH (hoog) of 
AUTO.  

4. Druk op de “ON/OFF”-toets en de airconditioner start. 
5. Druk weer op de “ON/OFF”-toets om de airconditioner uit te schakelen 

 

Functie achtergrondverlichting (alleen voor afstandsbedieningen met 
deze functie) 

De afstandsbediening heeft een achtergrondverlichting die kan worden 
ingeschakeld door op een willekeurige toets te drukken voor gebruiksgemak in 
het donker. De achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld als er 
binnen 10 seconden geen handeling plaatsvindt. 
 


