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1. LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING.

2. RAADPLEEG BIJ TWIJFEL UW DEALER.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Zibro airconditioner. U heeft een

kwaliteitsproduct aangeschaft waar u nog vele jaren plezier van zult hebben, mits u het

apparaat verantwoord gebruikt. Lees daarom eerst deze gebruiksaanwijzing voor een

optimale levensduur van uw airconditioner. Wij geven u namens de fabrikant twee jaar

garantie op mogelijke materiaal- of fabricagefouten.

Wij wensen u veel comfort met uw airconditioner.

Met vriendelijke groet,

PVG International B.V.

Afdeling Klantenservice
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LEES DEZE HANDLEIDING

In de handleiding vindt u vele nuttige tips over hoe u de airconditioner op de juiste manier

gebruikt en onderhoudt. In het hoofdstuk Storingen Verhelpen vindt u oplossingen voor

algemene problemen. Als u eerst hoofdstukG “Storingen Verhelpen” doorleest hoeft u mis-

schien geen contact op te nemen met de serviceafdeling.



A VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De installatie moet volledig in overeenstemming zijn met de ter plaatse geldende voorschriften, bepalin-

gen en normen. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik op droge plaatsen, binnenshuis.

Controleer de netspanning en de frequentie. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor een geaard stopcon-

tact, aansluitspanning 220-240 V./ 50 Hz.

Controleer vóór het aansluiten van het apparaat of:

• de voedingsspanning overeenkomt met de netspanning op het typeplaatje;

• stopcontact en stroomvoorziening geschikt zijn voor de elektrische spanning vermeld op het type-

plaatje;

• de stekker van het snoer in het stopcontact past;

• het apparaat op een stabiele ondergrond staat.

Laat de elektrische installatie controleren door een erkend vakman als u er niet zeker van bent dat alles in

orde is.

• Dit apparaat is volgens de CE veiligheidsnormen gefabriceerd. Toch dient u, zoals bij ieder elektrisch appa-

raat, voorzichtig te zijn.

• Het luchtinlaat- en uitblaasrooster nooit afdekken.

• Breng het apparaat nooit in contact met chemicaliën.

• Het apparaat nooit in contact brengen met water, met water besproeien of in water onderdompelen.

• Steek niet uw handen, vingers of voorwerpen in de openingen van het apparaat.

• Sluit het apparaat nooit aan met behulp van een verlengsnoer. Als er geen geschikt geaard stopcontact

voorhanden is, laat dit dan installeren door een erkend elektricien. 

• Wees uit veiligheidsoverwegingen altijd voorzichtig met kinderen in de buurt van dit apparaat, zoals met

ieder elektrisch apparaat.

• Laat eventuele reparaties en/of onderhoud alleen uitvoeren door een erkend servicemonteur of door uw

erkende Zibro leverancier. Volg de gebruiks- en onderhoudsinstructies in het gebruikershandboek dat bij

dit apparaat hoort.

• Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het niet wordt gebruikt.

• Laat een beschadigd elektriciteitssnoer or stekker alleen vervangen door een erkend elektricien of door

de leverancier.

• Zet nooit de airconditioner aan of uit door de stekker in het stopcontact te steken of eruit te halen.

Gebruik daarvoor alleen de speciale bedieningsknoppen op de airconditioner of op de afstandsbediening.

• Open de airconditioner nooit als deze in werking is. Trek altijd eerst de stekker eruit alvorens het appa-

raat te openen.

• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer de airconditioner wordt gereinigd of wanneer er

onderhoud wordt gepleegd.

G
BELANGRIJK
• Het apparaat MOET altijd geaard worden aangesloten. Als de stroomvoorziening niet geaard

is, mag u het apparaat niet aansluiten. De stekker moet altijd makkelijk toegankelijk zijn als
het apparaat is aangesloten. Lees deze gebruiksinstructie zorgvuldig en volg de aanwijzingen.

• De airconditioner bevat een koudemiddel en kan worden aangemerkt als apparatuur onder
druk. Neem daarom altijd contact op met een erkend installatiespecialist om de airconditioner
te laten installeren en te onderhouden. Wij raden u aan de airconditioner eens per jaar te
laten keuren en onderhouden door een erkend airconditioning monteur.
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• Plaats nooit gasbranders, ovens of kooktoestellen in de luchtstroom. 

• Bedien nooit de knoppen en raak de airconditioner nooit aan met natte handen.

• De buitenunit produceert geluid wanneer het apparaat aanstaat. Dit kan in strijd zijn met plaatselijke

wettelijke regelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de apparatuur

volledig voldoet aan de plaatselijke wettelijke regelingen.

• Ga nooit in de directe luchtstroom staan.

• Drink nooit het afvalwater uit de airconditioner.

B ONDERDELEN EN FUNCTIES

Buitenunit

Binnenunit

/ POWER

Schimmelbestendige
luchtfilters

Luchtinlaat-
rooster

Verticale
ventilatieja-
loezie ***

Luchtuitlaat

*** De richting van de luchtstroom kan
worden geregeld met de verticale en
horizontale ventilatiejaloezieën. 

- Pieptoon draagt zorg voor een succes-
volle signaaltransmissie tussen de
draadloze afstandsbediening en de
binnenunit. 

* twee aan elke zijde

Horizontale
ventilatieja-
loezie ***

Ontvanger van
afstandsbedie-

ningsignaal

Elektrostatische, 
Catechin filters

* twee aan elke zijde

Fotokatalytische
anti-geurfilters

* twee aan elke zijde

Buis en verbindingskabel **

Luchtinlaat

Afvoerslang

Centrale aardeaansluiting
Luchtuitlaat *

* Warme lucht wordt uitgestoten tij-
dens koelen, koele lucht wordt uitge-
stoten tijdens verwarmen.

** Niet bijgeleverd

G
LET OP!
• Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd snoer, stekker,

behuizing of bedieningspaneel. 
• Niet volgen van de aanwijzingen kan leiden tot het vervallen van de

garantie op dit apparaat.



Bedieningspaneel
De testbedieningsschakelaar wordt gebruikt als noodbedieningsschakelaar.

1. SCHAKELAAR VOOR (HANDMATIGE) NOODBEDIENING. Wanneer het draadloze afstandsbedienings-

ysteem niet beschikbaar is (als de draadloze afstandbediening is zoekgeraakt of de batterij ervan leeg

is), kan de airconditioner tijdelijk blijven werken. 

SCHAKELAAR VOOR (HANDMATIGE) TESTBEDIENING. In speciale gevallen, wanneer u de "koelwer-

king" moet testen ook al is de kamertemperatuur lager dan 16 °C, heeft u de testbediening nodig. Deze

gebruikt u dus niet tijdens normale werking van het apparaat.

2. POWER/ELECT (POWERINDICATIELAMPJE). Het powerindicatielampje gaat branden wanneer de ON/OFF

(AAN/UIT) knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt om het apparaat "AAN" te zetten. 

3. TIMER (TIMERMODUSINDICATIELAMPJE). Het timermodusindicatielampje gaat branden wanneer de

timerschakelaar op de afstandsbediening in de "ON" (AAN) of "OFF" (UIT) positie staat. 

4. OPERATE (WERKINGSMODUSINDICATIELAMPJE). Het werkingsmodusindicatielampje gaat branden

wanneer de airconditioner wordt bediend.

Autoherstelfunctie

Als de stroom tijdens de werking uitvalt, wordt de status vóór de uitval onthouden. De unit herstart auto-

matisch 3~4 minuten nadat de stroomtoevoer is hersteld, in de modus die in het geheugen staat (de perio-

de van 3~4 minuten is ter bescherming van de compressor).

/ POWER
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Afstandsbediening

De bovenstaande indicatievoorbeelden zijn 

alleen ter verduidelijking en deze verschillen 

van de eigenlijke indicaties.

G
LET OP
• 00:00 A.M. – 12:00 A.M. = 00:00 – 12:00

• 00:00 P.M. – 12:00 P.M. = 12:00 – 24:00

Stuurt signalen naar de ontvanger van de
thuisunit.

Toont de ventilatorsnelheid die is gekozen
met de ventilatorsnelheidknop. Wanneer
ingesteld op “AUTO” verandert de ventilator-
snelheid automatisch afhankelijk van het
verschil tussen de ingestelde temperatuur en
de kamertemperatuur.

Toont de huidige werkingsmodus.

Toont de huidige tijd of de timer.

ON (AAN): De airconditioner begint te wer-
ken op het ingestelde tijdstip.
OFF (UIT): De airconditioner stopt met wer-
ken op het ingestelde tijdstip.

Toont de temperatuur die is ingesteld door
middel van de instelknoppen voor de tempe-
ratuur.

Gaat branden wanneer een signaal wordt
verzonden.

Per keer drukken wordt de ingestelde
temperatuur verhoogd met 1°C
(1,8°F).
Per keer drukken wordt de ingestelde
temperatuur verlaagd met 1°C
(1,8°F).

Door het ingedrukt houden van een knop
verandert de ingestelde temperatuur snel.

De richting van de luchtstroom kan verticaal
(naar boven en naar beneden) worden aange-
past door elke druk op de knop.

9 KNOP VOOR VERTICALE
VENTILATIEJALOEZIE

8 INSTELKNOPPEN
VOOR TEMPERATUUR

7 UITZENDINDICATIE

6 TEMPERATUUR-
INDICATIE

5 TIMERMODUS-
INDICATIE

4 TIJDSDISPLAY

3 WERKINGSMODUS-
INDICATIE

2 VENTILATORSNEL-
HEIDINDICATIE

1 TRANSMITTER

De richting van de luchtstroom kan horizon-
taal met een zwenkende beweging (rechts
en links) worden aangepast door elke druk
op de knop.

Gebruik deze om de ventilatorsnelheid aan
te passen. Elke keer als de knop wordt inge-
drukt, verandert de ventilatorsnelheidindica-
tie van "L" (Laag), "M" (Medium), "H"
(Hoog) naar "AUTO".

Gebruik deze om de werkingsmodus te ver-
anderen. Elke keer als de knop wordt inge-
drukt, verandert de werkingsmodusindicatie
van (Automatisch), (Koelen),

(Drogen), (Circuleren) naar 
(Verwarmen).*

Druk op de “TIME ADJ” knop om de huidige
tijd of de timer aan te passen.

Druk op deze knoppen om de huidige tijd of
de timer aan te passen.

tijd een stap vooruit
tijd een stap terug

Door het ingedrukt houden van een knop
verandert de ingestelde tijd met intervallen
van 10 minuten.

Druk op deze knoppen om de timer 
ON (AAN) of OFF (UIT) te schakelen.

Druk op deze knop voor de slaapstand.

Apparaat begint te werken met een druk op
de knop: apparaat stopt met werken als u de
knop nogmaals indrukt.

q ON/OFF (AAN/UIT)
KNOP

p KNOP VOOR 
SLAAPSTAND

o TIMERKNOPPEN

n , KNOPPEN

m KNOP VOOR 
AANPASSING TIJD

l KNOP VOOR 
WERKINGSMODUS

k KNOP VOOR VENTILA-
TIESNELHEID

j KNOP VOOR HORIZONTA-
LE VENTILATIEJALOEZIE

*



C VOOR INGEBRUIKNEMING

1. Bedienen van de afstandsbediening

Batterijen installeren / vervangen
Gebruik twee droge alkalinebatterijen (AAA/LR03).

Gebruik geen oplaadbare batterijen.

1. Verwijder het batterijklepje aan de achterkant van de afstandsbediening

door eraan te trekken overeenkomstig de pijlrichting op het klepje.

2. Plaats nieuwe batterijen en zorg ervoor dat de (+) en (-) van de batterij juist

zijn geplaatst.

3. Plaats het klepje terug door het weer op zijn plek te schuiven.

Bewaren van de afstandsbediening en tips voor het gebruik

De afstandsbediening kan worden geplaatst in de houder die aan de wand kan worden bevestigd. Deze

houder wordt meegeleverd met de unit.

Gebruik van de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op de ontvanger van de binnenunit van de airconditioner. De airconditioner kan

op deze manier vanaf een afstand tot ongeveer 7 meter worden bediend.

2. Filters aanbrengen

G OPMERKING
• Gebruik de airconditioner nooit zonder het luchtfilter.

• Gebruik alleen geschikte Zibro filters. Dit voorkomt schade aan uw airconditioner.

• Geschikte filterpakketten zijn verkrijgbaar bij uw verkooppunt.

G LET OP!
• Gebruik bij het vervangen van batterijen geen oude batterijen of batterijen van een ander

type. Dit kan storing in de afstandsbediening veroorzaken. 
• Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening gedurende enkele weken niet gebruikt.

Lekkende batterijen kunnen de afstandsbediening beschadigen.
• De levensduur van de gemiddelde batterij bij normaal gebruik is ongeveer 6 maanden.
• Vervang de batterijen als de binnenunit geen pieptoon laat horen of als het transmissie-

indicatielampje niet gaat branden.
• Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen door elkaar. Gebruik nooit verschillende batterijtypen

(bijv. alkaline en mangaandioxide) tegelijkertijd.
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Hoe de luchtreinigingsfilters aan te brengen

a. Open het frontpaneel door het omhoog te trekken.

b. Verwijder de buitenste luchtfilters. Druk het flapje van elk filter een klein stuk-

je omhoog totdat deze los komt van de stopper en verwijder het filter naar

beneden.

c. Breng de luchtreinigingsfilters aan. Breng zowel de "Elektrostatische,

Catechinfilters" als de "Fotokatalytische anti-geurfilters" op beide zijden aan.

d. Breng de luchtfilters aan. Zet de luchtfilters zó achter de stopper vast dat de

“FRONT” indicatie aan de voorkant te zien is. Zorg ervoor dat de filters volle-

dig achter de stoppers vastzitten. Als de filters niet op de juiste manier zijn

bevestigd, kunnen er defecten optreden.

e. Sluit het frontpaneel door het naar beneden te duwen.

D INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Instellen van de huidige tijd 

Voorbeeld: Instellen op 15:50 uur 

1. Druk één maal op de “TIME ADJ” knop.

2. Pas de tijd aan met de “+”, “-“ knoppen. Ingedrukt houden van een knop

verandert de ingestelde tijd met intervallen van 10 minuten.

3. Druk drie maal op de “TIME ADJ” knop. De huidige tijd verschijnt op de dis-

play. Het instellen is gelukt.

G
LET OP

Ook al is de actuele tijd niet ingesteld, kunt u toch alle functies

gebruiken behalve de "Timerfunctie".

Luchtfilters

Elektro-
statische,
Catechin-
filters

Fotokatalytische
anti-geurfilters

Luchtfilters

G
VOORZICHTIG

Raak om verwondingen te voorkomen de metalen onderdelen niet aan

als u filters aanbrengt.



Werking koelen/drogen 

1. Druk op de ON/OFF (AAN/UIT) knop.

2. Stel de werkingsmodus in op Koelen , Verwarmen of Drogen , door

op de knop voor de werkingsmodus te drukken.

3. Pas de ingestelde temperatuur aan door op de instelknoppen voor de tem-

peratuur te drukken.  

4. Pas de ventilatorsnelheid aan door op de knop voor de ventilatorsnelheid te

drukken. Wanneer de modus is ingesteld op "AUTO" verandert de ventila-

torsnelheid automatisch.

5. Druk weer op de ON/OFF (AAN/UIT) knop. Het systeem zal de vorige instel-

lingen aanhouden tot de volgende keer dat het wordt gebruikt.

Werking verwarmen

1. Druk op de ON/OFF (AAN/UIT) knop.

2. Stel de werkingsmodus in op Verwarmen door op de knop voor de wer-

kingsmodus te drukken.

3. Pas de ingestelde temperatuur aan door op de instelknoppen voor de tem-

peratuur te drukken. Bereik van de temperatuurinstelling:16~30 °C in stap-

pen van 1 °C.

4. Pas de ventilatorsnelheid aan door op de knop voor de ventilatorsnelheid te

drukken. Wanneer de modus is ingesteld op "AUTO" verandert de ventila-

torsnelheid automatisch.

5. Druk weer op de ON/OFF (AAN/UIT) knop. Het systeem zal de vorige instel-

lingen aanhouden tot de volgende keer dat het wordt gebruikt.

G
LET OP!
• Ook al drukt u op de ON (AAN) knop direct nadat de werking is gestopt, zal de airconditioner

gedurende ongeveer 3 minuten niet beginnen te werken om de compressor te beschermen.

Het apparaat start automatisch na 3 minuten wachten. 

• Als de unit bij hoge luchtvochtigheid (ramen en deuren zijn geopend) gedurende langere tijd

koelt en droogt, kunnen er dauw- en waterdruppels worden gevormd op de binnenunit.

• Gebruik de droogmodus alleen als de binnen- en buitentemperatuur allebei boven de 16 °C

zijn. Bij lagere temperaturen kan de drogende werking worden gestopt.

• Het is mogelijk dat de ingestelde temperatuur in de droogmodus niet wordt bereikt,

afhankelijk van het aantal inzittenden, de omstandigheden in de kamer en de

buitentemperatuur, omdat ontvochtiging prioriteit heeft.

• Een tijdelijke damp van condensatie op de warmtewisselaar kan een nevel vormen bij aanvang

van de drogende werking of bij het omschakelen van koelen naar drogen.

1
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Automatische werking

Tijdens de automatische werking kiest de airconditioner de werkingsmodus (koelen, drogen, verwarmen)

op basis van de kamertemperatuur op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

• De airconditioner start op in de vorige modus als automati-

sche werking wordt hervat binnen 3 uur nadat het apparaat

is uitgeschakeld.

• Controlemodus. De computer controleert en vergelijkt de

kamertemperatuur regelmatig nadat de compressor is uit-

geschakeld en past dan de werkingsmodus aan.

De werkingsmodus wordt automatisch geselecteerd wanneer de unit start en wordt opnieuw gekozen

nadat de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur heeft bereikt en de buitenunit gedurende 15 minu-

ten of langer stopt.

1. Druk op de ON/OFF (AAN/UIT) knop.

2. Stel de werkingsmodus in op Automatisch "AUTO" door op de knop voor de

werkingsmodus te drukken.

3. Pas de ingestelde temperatuur aan door op de instelknoppen voor de tem-

peratuur te drukken. 

4. Pas de ventilatorsnelheid aan door op de knop voor de ventilatorsnelheid te

drukken. Wanneer de modus is ingesteld op "AUTO" verandert de ventila-

torsnelheid automatisch.

5. Druk weer op de ON/OFF (AAN/UIT) knop. Het systeem zal de vorige instel-

lingen aanhouden tot de volgende keer dat het wordt gebruikt.

G
LET OP

Als de modus die door de Automatische werking wordt geselecteerd u niet bevalt, stel dan de

werkingsmodus (koelen, drogen, verwarmen) in met de knop voor de werkingsmodus.

Kamertemperatuur

Koelen

Drogen
Verwarmen

Buitentemperatuur

G LET OP!
• De lucht zal niet uitstromen tenzij de warmtewisselaar warm genoeg wordt om een koude

luchtstroom te voorkomen.

• De airconditioner zal gedurende ongeveer 3 minuten niet beginnen te werken om de

compressor te beschermen ook al drukt u op de ON (AAN) knop direct nadat de werking is

gestopt. De werking begint automatisch na 3 min.

• Er kan zich ijs vormen op de buitenunit waardoor de warmtecapaciteit afneemt tijdens het

verwarmen. In zo'n geval stopt de unit automatisch met verwarmen en begint met ontdooien.

De ventilatoren op de binnen- en buitenunit stoppen tijdens het ontdooien.

• We raden u aan de ventilatorsnelheid van “Auto” over te schakelen naar “Hoog” als u het niet

warm genoeg heeft.

• We raden u aan extra verwarmingsapparatuur te gebruiken als het moeilijk is om de kamer te

verwarmen vanwege een lage buitentemperatuur.



Regelen van de luchtstroom

Verticale regeling

De verticale ventilatiejaloezie zal automatisch naar de juiste positie bewegen

wanneer de ON/OF (AAN/UIT) knop wordt ingedrukt.

Zwenken van de luchtstroom

Als de knop voor de verticale ventilatiejaloezie één keer wordt ingedrukt, zal de

verticale ventilatiejaloezie zich blijven bewegen binnen het bereik dat rechts is

geïllustreerd.

De richting van de luchtstroom vastzetten

De verticale ventilatiejaloezie zal tot stilstand komen als de knop voor de verti-

cale ventilatiejaloezie nogmaals wordt ingedrukt. De verticale ventilatiejaloezie

zal automatisch ingesteld worden op de vorige positie voor de volgende keer

dat het apparaat wordt gebruikt.

Zwenken van de luchtstroom

De horizontale luchtstroom kan worden geregeld door handmatig de horizontale jaloezielamellen bij te

stellen. 

G LET OP!
• Bij hoge luchtvochtigheid (bijv. tijdens het regenseizoen) kunnen dauwdruppels ontstaan bij

de uitlaat als de horizontale jaloezie tijdens de werking extreem links of rechts gericht is. 

• Gebruik de draadloze afstandsbediening om de hoek van de horizontale jaloezie aan te

passen. De horizontale jaloezie kan buiten het normale bereik terecht komen als hij daar

handmatig naartoe gedwongen wordt. Trek de stekker uit het stopcontact om de instelling te

initialiseren als u problemen ervaart.

G
LET OP!
• De verticale ventilatiejaloezie sluit de uitlaat automatisch af wanneer de unit wordt

uitgeschakeld.

• Houd de verticale ventilatiejaloezie niet gedurende langere tijd naar beneden gericht tijdens

koelen of drogen. Anders kunnen dauwdruppels worden gevormd bij de uitlaat.

• De hoek tussen verticale en horizontale ventilatiejaloezieën kan tijdens koelen automatisch

veranderen om condensatie te voorkomen.

• Gebruik de draadloze afstandsbediening om de hoek van de verticale ventilatiejaloezie te

veranderen. Probeer de jaloezie niet met de hand te bewegen omdat dit de juiste werking

ervan kan verhinderen. Stop de werking en schakel deze weer in als de jaloezie niet correct

werkt.

Standaardpositie

VlakOngeveer 10 graden
(Koelen/Drogen)
Ongeveer 70 graden
(Verwarmen)

Zwenken van luchtstroom

Vlak

Ongeveer 
10 graden

Ongeveer 
40 graden

Ongeveer 
45 graden

Ongeveer 
10 graden

Koelen
Drogen

Verwarmen
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Timerwerking

Controleer alvorens de timer in te stellen of de huidige tijd correct is ingesteld. Zodra u de timer heeft inge-

steld, onthoudt de afstandsbediening de instelling. Vanaf de volgende keer kunt u dezelfde timermodus

gebruiken door slechts op de ON/OFF (AAN/UIT) en de Timerbevestiging ("ON/OFF timer") knop te drukken.

U kunt de gecombineerde functie van de "ON Timer" en de "OFF Timer" gebruiken. 

“ON Timer”

Voorbeeld: stel de “ON Timer” in op 7 a.m. 

Werking start op de ingestelde tijd.

Programmeren van de “ON Time”

1. Druk 2 keer op de “TIME ADJ” knop.

2. Pas de tijd aan met de knop. De tijdsinstelling verandert met interval-

len van 10 minuten. Houd de knop ingedrukt om de tijd versneld vooruit te

spoelen.

3. Druk 2 keer op de “TIME ADJ” knop. De instelling van "ON Time" is geslaagd

en de huidige tijd verschijnt.

4. Druk op de “ON/OFF” (AAN/UIT) knop. Ga naar stap 5 (hieronder) als de unit

heeft gewerkt of de OFF Timer is ingesteld. 

5. Druk op de timerbevestigingsknop "ON". De "ON Time" wordt gedurende 2

seconden getoond en daarna verschijnt de huidige tijd.

“ON Timer” annuleren

Druk op de timerbevestigingsknop "ON". Het timerlampje van de binnenunit gaat uit.



“OFF Timer”

Voorbeeld: stel de “Off Timer” in op 22:00 uur.

Werking start op de ingestelde tijd.

Programmeren van de “OFF Time”

1. Druk 3 keer op de “TIME ADJ” knop.

2. Pas de tijd aan met de knop. De tijdsinstelling verandert met interval-

len van 10 minuten. Houd de knop ingedrukt om de tijd versneld vooruit te

spoelen.

3. Druk 1 keer op de “TIME ADJ” knop. De instelling van "OFF Time" is geslaagd

en de huidige tijd verschijnt.

4. Druk op de “ON/OFF” (AAN/UIT) knop. Ga naar stap 5 (hieronder) als de unit

heeft gewerkt of de ON Timer is ingesteld. 

5. Druk op de timerbevestigingsknop "ON". De "ON Time" wordt gedurende 2

seconden getoond en daarna verschijnt de huidige tijd.

“OFF Timer” annuleren

Druk op de timerbevestigingsknop "OFF". Het timerlampje van de binnenunit gaat uit.
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“SLAAP Timer”

Indrukken van deze knop start de timermodus die de werking na het ingestelde tijdstip stopzet.

Druk op de “SLAAP” knop tijdens de werking.

Door op de knop te drukken volgt de ingestelde tijd de volgende modus:

Continue werking (Slaapwerking: OFF). De werking stopt nadat het ingestelde

tijdstip is bereikt.

Slaaptimer functies

Tijdens koelen

De ingestelde temperatuur stijgt 0,6 °C na 30 minuten in de modus Slaaptimer ON,

en stijgt weer 0,6 °C 30 minuten na de eerste temperatuurstijging.

Tijdens verwarmen

De ingestelde temperatuur daalt 0,6 °C na 30 minuten in de modus Slaaptimer ON,

en daalt weer 0,6 °C 30 minuten na de eerste temperatuurdaling.

Nood- en testbediening

Noodbediening

• De noodbediening is alleen nodig wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt.

• Wanneer u de noodbedieningschakelaar gebruikt, hoort u een pieptoon en begint de noodwerking.

• Noodbediening is vooraf ingesteld in de volgende twee modi, alleen gebaseerd op de kamertempera-

tuur op het moment van werking.

G LET OP

Noodwerking bij een temperatuur tussen 23 °C en 26 °C laat het apparaat in koelmodus werken

zonder feitelijk te "koelen". Het is niet mogelijk om het apparaat te laten werken in

droogmodus.

Temperatuur
Werkings-

modus
Ingestelde

temperatuur
Timermodus Luchtstroom

Hoger dan 23°C Koelen 26°C Continu Automatisch

Lager dan  23°C Verwarmen 23°C Continu Automatisch

G
LET OP

• Wanneer u zowel “OFF Timer” als “Slaap Timer” werking kiest, heeft

de laatste stand voorrang.

• Bij de “Slaap Timer” werking is het niet nodig om de huidige tijd in te

stellen.



Testwerking

• Dezelfde schakelaar die gebruikt wordt bij de noodbediening.

• In speciale gevallen, wanneer u de "koelwerking" moet testen ook al is de kamertemperatuur lager

dan 16 °C, heeft u de testbediening nodig. Deze gebruikt u dus niet tijdens normale werking van het

apparaat.

• Druk op de noodbedieningschakelaar. U hoort de pieptoon één keer, daarna blijft u de schakelaar lan-

ger dan 5 seconden ingedrukt houden, maar niet langer dan 10 seconden. Na de eerste 5 seconden

hoort u twee pieptonen. Laat dan de schakelaar los. Dit is de testwerkingmodus. 

• De testwerkingmodus laat de airconditioner gedurende 30 minuten met luchtstroomsnelheid "Hoog"

werken en stopt dan automatisch.

Beëindiging van nood- of testwerking

• U kunt de werking beëindigen wanneer u een pieptoon hoort door óf de schakelaar nogmaals in te

drukken óf de afstandsbediening te gebruiken.

• Als u de afstandsbediening gebruikt, keert het apparaat automatisch terug naar de normale werkings-

modus door de afstandsbediening.

E LUCHTFILTER

Deze airconditioner is voorzien van 3 filtertypes om de gecirculeerde lucht te reinigen.

a. Schimmelbestendig schermfilter; het schermfilter verwijdert stofdeeltjes uit de lucht. Het oppervlak van

het schermfilter is schimmelbestendig, wat voorkomt dat er schimmel op groeit. Zo levert het filter

schone, frisse lucht uit de airconditioner.

b. Fotokatalytisch anti-geurfilter; om geuren te verwijderen.

c. Elektrostatisch Catechinfilter; remt de verspreiding van virussen en ziektekiemen.

Het filterframe aan de achterkant van de unit kan worden geopend. Het schimmelbestendige schermfilter,

het fotokatalytische anti-geurfilter en het elektrostatische Catechinfilter kunnen worden geïnstalleerd of

verwijderd.

a. Het schimmelbestendige schermfilter moet regelmatig met een stofzuiger worden schoongemaakt om

te voorkomen dat het de luchtstroom blokkeert. Een alternatief is het uitnemen van het filter om het

met water te reinigen. Na het wassen moet het filter volledig droog worden op een schaduwrijke

plaats.

b. Het fotokatalytische anti-geurfilter kan weer opgeladen worden door het in direct zonlicht te plaatsen

gedurende 6 uur per half jaar. De aanwezigheid van rook, etc. kan de levensduur verkorten. Verwachte

levensduur onder normale omstandigheden 2~3 jaar.

c. Het elektrostatische Catechinfilter kan indien stoffig worden gereinigd met een stofzuiger maar dient

onder normale omstandigheden na de verwachte levensduur van ongeveer 1 jaar te worden vervan-

gen.
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F ONDERHOUD

Afstandsbediening
Gebruik geen water, neem de afstandsbediening af met een droge doek. Gebruik geen glasreiniger of che-

misch geïmpregneerde doek.

Binnenunit
Neem de airconditioner af met een zachte, droge doek. Voor ernstige vlekken kunt u een neutraal schoon-

maakmiddel verdund met water gebruiken. Wring het water uit de doek voor het afnemen en veeg dan het

schoonmaakmiddel volledig af.

Gebruik de volgende artikelen niet voor het schoonmaken
Benzine, wasbenzine, thinner of reinigingsmiddelen kunnen de deklaag van de unit aantasten. Heet water

warmer dan 40 °C (104 °F) kan verkleuring of vervorming veroorzaken.

Schoonmaken van het schermfilter (tweewekelijks)

1. Open de inlaat door deze omhoog te trekken.

2. Verwijder het schermfilter. Druk het flapje van het filter een klein stukje

omhoog totdat deze los komt van de stopper en verwijder het filter naar

beneden.

3. Reinig het schermfilter. Gebruik een stofzuiger om stof te verwijderen of

was het filter met water. Na het wassen moet het schermfilter volledig droog

worden op een schaduwrijke plaats

4. Zet het filter zó achter de stopper vast dat de “FRONT” indicatie aan de

voorkant te zien is. Zorg ervoor dat het filter volledig achter de stopper vast-

zit. Als het filter niet op de juiste manier is bevestigd, kunnen er defecten

optreden.

5. Sluit het inlaatrooster.

G WAARSCHUWING!

Zorg dat het systeem en de stroomonderbreker zijn uitgeschakeld voordat u enig onderhoud pleegt.

G
LET OP

Het fotokatalytische anti-geurfilter en het elektrostatische Catechinfilter worden geleverd in een

aparte plastic verpakking. Verwijder het plastic en installeer de filters (zie hoofdstuk B).

G
LET OP
• De oude filters kunnen worden afgedankt in de 'niet-biologische afvalcontainer' (grijze

container).

• Pakketten met vervangende filters zijn verkrijgbaar bij uw verkooppunt.

• De unit raakt niet beschadigd als deze werkt zonder het schimmelbestendige schermfilter, het

fotokatalytische anti-geurfilter en het elektrostatische Catechinfilter. Maar in dit geval worden

geuren en micro-organismen aanwezig in de lucht niet uit de gecirculeerde lucht verwijderd.



Vervangen en onderhoud van luchtreinigingsfilters

1. Open de inlaat door deze omhoog te trekken.

2. Verwijder de buitenste luchtfilters. Druk het flapje van elk filter een klein

stukje omhoog totdat deze los komt van de stopper en verwijder het filter

naar beneden.

3. Verwijder de luchtreinigingsfilters binnenin.

4. Reinig de luchtreinigingsfilters volledig of breng nieuwe filters aan. Zet de

nieuwe filters in het linker- en het rechterframe zodat er een symmetrische

vorm ontstaat.

5. Breng de luchtfilters aan. Zet de luchtfilters zó achter de stopper vast dat de

“FRONT” indicatie aan de voorkant te zien is. Zorg ervoor dat de filters vol-

ledig achter de stoppers vastzitten. Als de filters niet op de juiste manier zijn

bevestigd, kunnen er defecten optreden.

6. Sluit de inlaat door deze naar beneden te duwen. Zorg ervoor dat hij volle-

dig is afgesloten.

G
LET OP
• De fotokatalytische filters zijn ongeveer 3 jaar werkzaam indien deze elk half jaar gedurende 6

uur aan de zon worden blootgesteld.

• De elektrostatische Catechinfilters zijn ongeveer 1 jaar werkzaam.

• Verwijder stof met een stofzuiger of vervang de filters door nieuwe als ze vuil zijn. Was ze niet

met water. Ze zijn niet opnieuw te gebruiken nadat ze vuil zijn geworden. Vuile filters kunnen

zorgen voor een vermindering van de luchtreinigingseffectiviteit en

koeling/verwarmingscapaciteit en kunnen een nare geur veroorzaken. We adviseren u om

nieuwe filters aan te schaffen bij het dichtstbijzijnde verkooppunt.

Luchtfilters

Elektrostatische,
Catechinfilters Fotokatalytische

anti-geurfilters

Lucht-
filters

Vervangende filters

Fotokatalytische filters Model CAC-5

Elektrostatische, 
Catechinfilters Model CAC-6

Fotokatalytische filters: 2 stuks

Elektrostatische,
Catechinfilters: 

2 stuks
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G STORINGEN VERHELPEN

Trek bij noodgevallen tijdens de werking, zoals een storing, blokkering of niet-werkende afstandsbediening

veroorzaakt door bliksemschade of een autoradiotransmitter, de stekker uit het stopcontact en wacht drie

minuten. Steek dan de stekker weer in het stopcontact en druk op de ON/OFF (AAN/UIT) knop op de

afstandsbediening.

Probleem Oorzaak/oplossing
Het systeem begint niet onmiddellijk weer met
werken.

Dit is ter bescherming van het systeem. Nadat werking is gestopt,
duurt het ongeveer 3 min totdat het systeem weer gaat werken.

Er ontstaan geuren.
Dit komt doordat het systeem geuren uit de binnenlucht laat
circuleren zoals de geur van sigaretten, cosmetica, de muren of
meubels.
Als wordt begonnen met koelen of gestopt met verwarmen, kan er
een suizend of klokkend geluid worden waargenomen. Dit geluid
ontstaat doordat het koelmiddel door de airconditioner stroomt.
Wanneer het systeem begint of stopt met werken, kan er een
krakend geluid worden waargenomen. Dit geluid wordt veroorzaakt
doordat temperatuurveranderingen de behuizing doen uitzetten of
krimpen.
Er kan tijdens de werking een suizend geluid worden waargenomen.
Dit geluid ontstaat wanneer het koelmiddel van richting verandert.
Tijdens werking in droogmodus kan de lucht niet uitstromen om
overmatige koeling te voorkomen.
Tijdens verwarmen stroomt de lucht niet uit totdat de lucht voldoende
warm is om een koude luchtstroom te voorkomen. Tijdens ontdooien
in verwarmmodus kan de lucht niet stromen.
De koeling/verwarmingfunctie werkt mogelijk niet effectief als de
luchtfilter verstopt is geraakt met stof en vuil.
Controleer of de kamertemperatuur het ingestelde niveau nog niet
heeft bereikt.

Controleer of de luchtstroomsnelheid niet op "LO" (laag) is ingesteld.

Zorg dat de inlaat of uitlaat van de buitenunit niet is geblokkeerd.
Gebruik extra verwarmingstoestellen als de kamertemperatuur het
vereiste niveau niet heeft bereikt vanwege lage
omgevingstemperaturen.

Controleer of de droge batterijen nog genoeg lading hebben. Gebruik
droge R-03 (AAA) batterijen. Vervang lege batterijen door nieuwe.

Controleer of de droge batterijen conform de juiste polariteit geplaatst
zijn.

Nevel (binnenunit) Dit wordt veroorzaakt door koude lucht tijdens koelen.

Damp (buitenunit) Dit wordt veroorzaakt door het ontdooien van de buitenunit tijdens
verwarmen.

Er zijn geluiden te horen.

Lucht stroomt niet (binnenunit).
Luchtstroomsnelheid kan niet worden
veranderd.

Koelen/verwarmen is niet toereikend.

Het indicatielampje op de draadloze
afstandsbediening is zwak. Het indicatorlampje
verzwakt wanneer signalen worden
verzonden. Er wordt geen indicatie getoond op
de draadloze afstandsbediening.

G VOORZICHTIG!

Stop bij een eventuele storing (brandlucht,etc.) onmiddellijk de werking, trek de stekker uit het

stopcontact en raadpleeg uw verkooppunt. Voer voordat u om service verzoekt de volgende

controles uit:



H GARANTIEBEPALINGEN

U krijgt op de airconditioner 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Binnen deze periode worden

alle materiaal- en fabricagefouten kosteloos verholpen. Hierbij gelden de volgende regels:

1. Alle verdere aanspraken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade wijzen wij uitdrukkelijk af.

2. Reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn leidt niet tot verlenging van de

garantie.

3. De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, niet-originele onderdelen zijn gemon-

teerd of reparaties zijn verricht door derden.

4. Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals het filter, vallen buiten de garantie.

5. De garantie geldt uitsluitend als u de originele, gedateerde aankoopbon overlegt en als  daarop geen

veranderingen zijn aangebracht.

6. De garantie geldt niet bij schade ontstaan door handelingen die afwijken van die in de gebruiksaan-

wijzing of door verwaarlozing.

7. De verzendkosten en het risico van het opsturen van de airconditioner of onderdelen daarvan, komen

altijd voor rekening van de koper.

8. Schade, veroorzaakt door het niet gebruiken van de geschikte Zibro filters, valt buiten de garantie.

9. Het verlies van koelmiddel en/of lekkage ten gevolge van ondeskundig aansluiten / losmaken van de

units valt niet onder de garantiebepalingen die op dit product van toepassing zijn. 

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan eerst altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te raad-

plegen. Wanneer deze geen uitkomst biedt, kunt u de airconditioner ter reparatie aanbieden bij uw dealer. 
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I TECHNISCHE GEGEVENS

* EN 14511-2004
** Indicatief gebruiken
*** Vocht verwijderen bij 32°C, 80% RL 

Defecte elektrische apparaten horen niet bij het huisafval. 

Zorg voor een goede recycling waar mogelijk. 

Vraag eventueel uw gemeente of uw handelaar voor een deskundig recycling advies.

Milieu-informatie: Deze apparatuur bevat gefluoreerde broeikasgassen zoals opgenomen in het Protocol

van Kyoto. De apparatuur mag alleen worden gerepareerd of gedemonteerd door professioneel, geschoold

personeel.

Deze apparatuur bevat koelmiddel R410A in de hoeveelheid als aangegeven in bovenstaande tabel. Laat

R410A niet ontsnappen in de atmosfeer: R410A is een gefluoreerd broeikasgas met een broeikasgaseffect

(GWP) = 1975.

SP 2035 SP 2041
Type airconditioner

Koelcapaciteit, min-max (nom)* W 850-3500 (2930) 800-4100 (3660)
Koelcapaciteit, min-max (nom)* BTU/h 2700-12000 (10000) 2700-14100 (12500)

EE klasse* A A
EER* W/W 4,44 4,14

Verwarmingscapaciteit, min-max (nom)* W 700-5300 (3870) 700-6100 (5010)

Verwarmingscapaciteit, min-max (nom)* BTU/h 2400-18000 (13200) 2400-20700 (17100)
Verwarmingsprestaties A A

COP (prestatiecoëfficiënt verwarming)* W/W 5,05 4,43
Ontvochtigingscapaciteit*** L / 24h 38 38

Energieverbruik koelen, min-max (nom) kW 0,16-0,93 (0,66) 0,16-0,93 (0,89)

Energieverbruik verwarmen, min-max (nom) kW 0,16-1,26 (0,77) 0,16-1,26 (1,13)
Netvoeding V / Hz / Ph 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Stroom (nom.) koelen / verwarmen A 2,9/3,4 3,9/5,0
Max. stroom A 7,7 7,7

Luchtstroom koelen/verwarmen** m3/h 540/660 570/750

Voor kamers tot** m3 85-110 100-120
Compressortype  Roterend Roterend

Ventilatorsnelheden 3 3

Thermostaat bereik ºC 16 - 30 16 - 30
Werkingsgebied ºC -15 / 43 -15 / 43
Bediening handmatig / mechanisch / elektronisch Elektronische afstandsbediening Elektronische afstandsbediening

Afstandsbediening ja/nee J J
Luchtfiltertype(n)

Koelmiddel type / gewicht r  / g R410a / 1100 R410a / 1100
Diameter vloeistof - gas leiding mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52

Druk zuig / pers bar 11/41 11/41

Afmetingen binnenunit (b x h x d) mm 799x295x210 799x295x210
Afmetingen buitenunit (b x h x d) mm 780x550x278 780x550x278

Netto gewicht binnenunit kg 9,5 9,5

Netto gewicht buitenunit kg 35 35
Bruto gewicht binnenunit kg 13 13

Bruto gewicht buitenunit kg 38 38
Geluidsdrukniveau binnenunit dB(A) 25-43 25-43

Geluidsdrukniveau buitenunit dB(A) 42 42

Unitbescherming binnen IP IPX0 IPX0
Unitbescherming buiten IP IPX4 IPX4

Zekeringwaarde T3,15A / 250V T3,15A / 250V

Model
DC inverter splittype voor wandmontage

Stofscherm, Fotokatalytisch anti-geur, Statisch Catechin
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