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AIRCO  

ILLUSTRATIE VAN DE AFSTANDSBEDIENING 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor het aanschaffen van onze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding 

zorgvuldig door voordat u uw airconditioner gebruikt.. 

 

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het 

product te verbeteren. Raadpleeg het verkoopbureau of de fabrikant voor details. 

CR132-RG57A3 

2020550A9106 
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Specificaties afstandsbediening 

Model RG57A3/BGEF,RG57A2/BGEF,RG57B/BGE,RG57D/BGE 

Nominale spanning   3.0V(Dry batteries R03/LR03  2) 

Signaalontvangst bereik 8m  

Omgeving   -5 C~ 60C 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

RG57A2/BGEF      RG57B/BGE 

(FRESH-knop is niet beschikbaar)   (FRESH-knop is niet beschikbaar) 

RG57A3/BGEF      RG57D/BGE    
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1 1AAN/UIT knop -Met deze knop zet u de airco AAN en UiT 

2 MODE knop - Druk op deze knop om de airconditioner te wijzigen 
modus in een reeks van volgende: 

 
OPMERKING Selecteer de HEAT-modus niet als het 
de machine die u hebt gekocht, is van het type alleen koelen. 
De verwarmingsmodus wordt niet alleen ondersteund door de 
koeling apparaat. 
3 Ventilator knop – Druk op deze knop om de ventilator snelheid te 
selecteren, in een reeks van de volgende 

 
4 Slaapknop- Slaapfunctie actief / uitschakelen. Het kan handhaaf de 
meest comfortabele temperatuur 
en energie besparen. Deze functie is beschikbaar 
alleen in de modus COOL, HEAT of AUTO. 
Zie slaapmodus, voor meer informatie raadplaag de handleiding 
OPMERKING: Terwijl het apparaat in SLEEP draait 
modus, zou het worden geannuleerd als MODE, FAN 
SPEED of ON / OFF knop is ingedrukt. 
 
5 RESH-knop (van toepassing op RG57A3 / BGEF en 

RG57D / BGE) 

Activeer / deactiveer FRESH-functie. Wanneer de 

FRESH-functie wordt gestart, de ionisator / 

Plasma-stofafscheider (afhankelijk van 

modellen) wordt geactiveerd en zal helpen 

verwijder pollen en onzuiverheden uit de lucht. 

 

6 TURBO-knop 

Activeer / deactiveer turbofunctie. Turbo-functie 

stelt de unit in staat om de vooraf ingestelde temperatuur te 

bereiken bij koelen of verwarmen in de 

kortste tijd (als de binnenunit niet ondersteunt 

deze functie is er geen overeenkomstige 

operatie gebeurde bij het indrukken van deze knop.) 

 

7 SELF CLEAN-knop (van toepassing op Rg57 (A2) A3 / BGEF) 

Zelfreinigingsfunctie actief / uitschakelen 
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8 Knop Omhoog ( ) 

Druk op deze knop om de temperatuur te verhogen in stappen van 1 ot 30 graden Celsius. 

Knop Omlaag ( ) 

Druk op deze knop om de temperatuur te verlagen in stappen van 1 ot 30 graden 

Celsius. 

Opmerking: Temperatuur instellen is niet mogelijk in de ventilator modus 

9 SHORTCUT-knop 

Wordt gebruikt om de huidige instellingen te herstellen of 

hervat vorige instellingen. 

Bij de eerste keer aansluiten op de stroom, 

als u op de SHORTCUT-knop drukt, wordt het apparaat 

O werkt in de AUTO-modus, 26 C en ventilator 

snelheid is Auto. 

Druk op deze knop als de afstandsbediening is 

ingeschakeld, keert het systeem automatisch terug 

terug naar de vorige instellingen inclusief 

bedrijfsmodus, temperatuur instellen, ventilator 

snelheidsniveau en slaapfunctie (indien geactiveerd). 

Als u langer dan 2 seconden indrukt, zal het systeem 

herstelt automatisch de stroom 

bedieningsinstellingen inclusief bedieningsmodus, 

temperatuur, ventilatorsnelheid en slaapfunctie instellen (indien geactiveerd). 

 

10 TIMER ON-knop 
Druk op deze knop om het automatisch inschakelen te starten 

tijdvolgorde. Elke druk zal toenemen 

de automatisch getimede instelling in 30 minuten 

stappen. Als de ingestelde tijd wordt weergegeven 

10.0, elke druk op de knop verhoogt de automatisch getimede instelling met 

stappen van 60 minuten. 

Om het automatisch getimede programma te annuleren, hoeft u alleen maar 

stel de automatische inschakeltijd in op 0,0. 

 

11 TIMER-OFF-knop 

Druk op deze knop om de automatische uitschakeltijd te starten 

volgorde. Elke keer dat u drukt, wordt de auto verhoogd 

-timed setting in stappen van 30 minuten. 

Als de ingestelde tijd 10,0 aangeeft, elk 

druk op om de automatisch getimede instelling te verhogen 

Stappen van 60 minuten. Om het automatisch getimede programma te annuleren, past u gewoon de automatische 

uitschakeling aan 

tijd tot 0,0 
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12 Swing-knop (van toepassing op RG57 (A2) A3 / BGEF)Wordt gebruikt 

om de verticale beweging van de lamellen te stoppen of te starten 

en stelt de gewenste luchtstroomrichting links / rechts in. 

De verticale lamel verandert 6 graden in hoek 

voor elke pers. En de temperatuurweergave 

gebied van binnenunit displays   voor één 

tweede. Als u langer dan 2 seconden blijft drukken, 

de functie voor verticale lamellenzwaai is geactiveerd. 

En het weergavegebied van de binnenunit wordt weergegeven  

  , knippert vier keer, daarna de temperatuur IIII 

De instelling keert terug. Als de verticale louvre 

swing-functie is gestopt, het toont LC en 

blijft 3 seconden branden. 

 

Swing-knop  (van toepassing op RG57A3 (A2) / BGEF) Wordt gebruikt om 

de horizontale beweging van de lamellen te stoppen of te starten of om de 

gewenste opwaartse / neerwaartse luchtstroom in te stellen 

richting. De jaloezie verandert 6 graden in 

hoek voor elke druk. Als je meer blijft pushen 

dan 2 seconden, zwaait de jaloezie omhoog en 

automatisch omlaag. 

 

SWING-knop (van toepassing op RG57B / BGE) Wordt gebruikt om de 

automatische horizontale jaloezie te stoppen of te starten 

swing-functie. 

 

DIRECT-knop (van toepassing op RG57B / BGE) 

Wordt gebruikt om de beweging en instelling van de jaloezie te veranderen 

de gewenste richting van de luchtstroom omhoog / omlaag. 

De jaloezie verandert bij elke druk in hoek een hoek van 6 graden. 

 

13 FOLLOW ME-knop (van toepassing op Rg57 (A2) A3 / BGEF) 

Druk op deze knop om de Follow Me te starten 

functie, is het externe display actueel 

temperatuur op zijn locatie. De afstandsbediening 

controle stuurt dit signaal naar de lucht 

conditioner elke 3 minuten interval tot 

druk nogmaals op de Follow Me-knop. De lucht 

conditioner annuleert de Follow Me-functie 

automatisch als het het signaal niet ontvangt 

gedurende een interval van 7 minuten. 

 

14 LED-knop 

Binnenschermweergave uitschakelen / activeren. Wanneer 

door op de knop te drukken, wordt het binnenscherm weergegeven 

is gewist, drukt u er nogmaals op om het display te verlichten.      
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Indicatoren op LCD 
Informatie wordt weergegeven wanneer de afstandsbediening  

wordt opgeladen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Weergegeven wanneer gegevens worden verzonden 

   Weergegeven als de afstandsbediening is ingeschakeld 

 

    Batterijweergave (detectie van lage batterijspanning)

      Niet beschikbaar voor dit toestel  

           

      Wordt weergegeven als de TIMER ON-tijd is ingesteld.

      Wordt weergegeven als de TIMER OFF-tijd is ingesteld

      Toont ingestelde temperatuur of kamer 

       temperatuur of tijd onder TIMER instelling 

           

           

      Weergegeven in slaapmodus.  

      Geeft aan dat de airconditioner in de Volg mij stand 

      in werking is.    

      Niet beschikbaar voor dit toestel  

           

      Niet beschikbaar voor dit toestel  

            

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

OPMERKING: 

Alle indicatoren die in de afbeelding worden getoond, zijn voor dit doel van duidelijke presentatie. Maar tijdens de 

eigenlijke operatie alleen de relatieve functionele tekens worden weergegeven op de weergavevenster.  
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Hoe de knoppen te gebruken         

            

            

        Automatische bediening 

Zorg ervoor dat het apparaat is ingestoken  en dat er stroom is. De OPERATION-indicator van de binnenunit begint te 

knipperen op de display. 

1. Druk op de MODE-knop om Auto te selecteren. 

2. Druk op de knop OMHOOG / OMLAAG om de 

  gewenste temperatuur. De temperatuur kan 

  worden ingesteld binnen een bereik van 17 ° C ~ 30 ° C in 1 ° C 

  stappen. 

3. Druk op de AAN / UIT-knop om de airconditioner te starten  

         

 NOTITIE: 

1. In de Auto-modus kan de airconditioner logischerwijs 

  Kiezen uit de  modus Koeling, Ventilator en Verwarming 

  door het verschil tussen de werkelijke 

  omgevingstemperatuur en de instelling 

  temperatuur op de afstandsbediening. 

2. In de Auto-modus kunt u de ventilatorsnelheid niet wijzigen. 

  Het is al automatisch gecontroleerd. 

3. Als de automatische modus niet prettig voor u is, kan het 

  gewenste modus handmatig worden geselecteerd.   

         

         

         

         

         

         

         

 Koelen / verwarmen / ventilatorbedrijf 

 

Zorg ervoor dat het apparaat is ingestoken en de er stroom is 

1. Druk op de MODE-knop om COOL te selecteren, 

  HEAT (alleen modellen voor koelen en verwarmen) of 

  Ventilator modus. 

2. Druk op de UP / DOWN-knoppen voor de 

  gewenste temperatuur. De temperatuur kan 

  worden ingesteld binnen een bereik van 17 ° C ~ 30 ° C in 1 ° C 

  stappen. 

3. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid te selecteren 

  in vier stappen: automatisch, laag, gemiddeld of hoog. 

4. Druk op de AAN / UIT-knop om de airconditioner te starten. 

. 

 In de FAN-modus verschijnt  de ingestelde temperatuur  niet in de display van de   

afstandsbediening en u ook niet de kamertemperatuur te regelen. In dit 

kan alleen stap 1, 3 en 4 worden uitgevoerd.    
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Hoe de knoppen te gebruken        

            

            

            

        

        

   Ontvochtigingsstand 

Zorg ervoor dat het apparaat is ingestoken en dat er stroom is. 

De OPERATION-indicator op de display van de binnenunit begint te knipperen. 

1. Druk op de MODE-knop om de modus DROGEN te selecteren. 

2. Druk op de UP / DOWN-knoppen voor de 

gewenste temperatuur. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een   

bereik van 17 C ~ 30 C  in stappen van 1 C. 

3. Druk op de AAN / UIT-knop om de aircondioner te starten. 

   

Opmerking: 

In de ontvochtigingsmodus kunt u de 

 ventilator snelheid. Het is al automatisch gecontroleerd. 

 

 

 

De richting van de luchtstroom aanpassen 

Gebruik de SWING  & knop om de gewenste luchtstroomrichtingaan 

te passen 

  1. De richting omhoog / omlaag kan worden aangepast met de  

  knop op de afstandsbediening. Elk 

  tijd wanneer u op de knop drukt, de jaloezie 

  beweegt een hoek van 6 graden. . Als u langer 

  dan 2 seconden drukt , zwaait de jaloezie automatisch omhoog en 

 omlaag.. 

2. De richting links / rechts kan worden aangepast met de  

  knop op de afstandsbediening. Elk 

  keer wanneer u op de knop drukt, de jaloezie 

  beweegt de jaloezie een hoek van 6 graden. Als u langer 

  dan 2 seconden drukt , zwaait de jaloezie automatisch omhoog en 

 omlaag. 

 

 

OPMERKING:  

Wanneer de jaloezie zwaait of naar een  positie die de koeling of 

verwarmingseffect van de airconditioner zou beïnvloeden,  veranderd deze  

automatisch  de  zwaai / bewegende richting.   
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 Timer bediening 

 

Druk op de TIMER ON-knop om auto-on tijd van het apparaat in te stellen 

Druk op de TIMER OFF-knop om de automatische uitschakeltijd van het 

apparaat instellen. 

 

Om de Auto-in tijd in te stellen. 

1. Druk op de TIMER ON-knop. Op de afstandsbediening 

  verschijnt TIMER ON, de laatste Auto-on 

  de ingestelde tijd en het signaal "H" wordt weergegeven 

  het LCD-weergavegebied. Nu kunt u  de Auto-on tijd resetten en de  

  Auto-on tijd bewerking  STARTEN. 

2. Druk nogmaals op de TIMER ON-knop om de gewenste instelling in te 

stellen 

  Auto-aan tijd. Elke keer dat u op de knop drukt, 

  de tijd neemt toe met een half uur tussen 0 

  en 10 uur en met een uur tussen 10 en 

  24 uur. 

3. Na het instellen van TIMER ON, zal er een zijn 

  tweede vertraging voor de afstandsbediening 

  zendt het signaal naar de airconditioner. Vervolgens, 

  na ongeveer nog eens 2 seconden, de 

  signaal "h" verdwijnt en de ingestelde temperatuur 

  verschijnt opnieuw op het LCD-scherm.   

    

Om de automatische uitschakeltijd in te stellen. 

1. Druk op de TIMER OFF-knop. De afstandsbediening 

  controller toont TIMER OFF, de laatste Auto-off 

  de ingestelde tijd en het signaal "H" wordt weergegeven 

  het LCD-weergavegebied. Nu is het klaar om te resetten 

  de Auto-off-tijd om de bewerking te stoppen. 

2. Druk nogmaals op de TIMER OFF-knop om in te stellen 

  gewenste automatische uitschakeltijd. Elke keer dat u op de 

  knop, de tijd wordt met een half uur verlengd 

  tussen 0 en 10 uur en per uur 

  tussen 10 en 24 uur. 

3. Na het instellen van TIMER OFF, zal er een 

  een seconde vertraging voor de afstandsbediening 

  zendt het signaal naar de airconditioner. Vervolgens, 

  na ongeveer nog eens 2 seconden, de 

  signaal "H" verdwijnt en de ingestelde temperatuur 

  verschijnt opnieuw op het LCD-scherm. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 OPGELET 

 Wanneer u de timerwerking selecteert, verzendt de afstandsbediening automatisch de 
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  timersignaal naar de binnenunit gedurende de opgegeven tijd. Bewaar daarom de afstandsbediening 

  controller op een locatie waar deze het signaal correct naar de binnenunit kan verzenden. 

  De effectieve bedrijfstijd die is ingesteld door de afstandsbediening voor de timerfunctie 

  is beperkt tot de volgende instellingen: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 

  5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 

  21, 22, 23 en 24.            

 

 

 

 

Voorbeeld van timerinstelling      

 

 

 

 Timer aan 

 (Auto-on werking) 

 

De functie TIMER ON is handig wanneer u  het apparaat automatisch in wilt                                                                                                         

schakelen voordat u terugkeert naar huis. De airconditioner start automatisch 

      op de ingestelde tijd. 

 

      Voorbeeld: 

 

    Om de airconditioner binnen 6 uur te starten. 

1. Druk op de TIMER ON-knop, de laatste instelling 

      van startbedrijfstijd en het signaal "H" 

wordt weergegeven op het weergavegebied. 

2. Druk op de TIMER ON-knop om "6.0H" weer te geven 

      op het TIMER ON-display van de afstandsbediening 

      controller. 

3. Wacht 3 seconden en het digitale display 

      gebied zal de temperatuur opnieuw weergeven. De 

De "TIMER ON" -indicator blijft aan en dit 

      functie is geactiveerd. 

 

    Timer uit 

   (auto-off werking) 

 

 De TIMER OFF-functie is handig om het apparaat automatisch uit te schakelen nadat                                                                                                                                   

u naar bed bent gegaan. De airconditioner stopt automatisch op de ingestelde tijd. 

 

 

Voorbeeld: 

 

Om de airconditioner binnen 10 uur te stoppen. 

1. Druk op de TIMER OFF-knop, de laatste instelling van 

  het stoppen van de bedrijfstijd en het signaal "H" zal 

  tonen op het weergavegebied. 

2. Druk op de TIMER OFF-knop om "10H" weer te geven 

  het TIMER OFF-display van de afstandsbediening. 

3. Wacht 3 seconden en het digitale weergavegebied 

  zal de temperatuur opnieuw weergeven. De "TIMER 

  OFF "-indicator blijft branden en deze functie is  geactiveerd.  
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Gecombineerde timer  

(Timer-on en Timer-off tegelijk instellen) 

 

 

TIMER OFF  TIMER ON 

(On  Stop Start werking) 

Deze functie is handig als u  Airconditioner uit wilt schakelen nadat u naar bed bent 

gegaan en in de ochtend wilt inschakelen wanneer u wakker wordt of wanneer u 

terugkeert huis.  

 

Voorbeeld: 

 

Om de airconditioner 2 uur na het instellen van en te stoppen 

start het opnieuw 10 uur na het uitharden. 

1. Druk op de TIMER OFF-knop. 

2. Druk nogmaals op de TIMER OFF-knop om weer te geven 

  2.0H op het TIMER OFF-display. 

3. Druk op de TIMER ON-knop. 

4. Druk nogmaals op de TIMER ON-knop om 10H weer te geven 

  op het TIMER ON-display. 

5. Wacht 3 seconden en het digitale weergavegebied 

  zal de temperatuur opnieuw weergeven. De "TIMER 

  ON OFF "-indicator blijft branden en deze functie is 

  geactiveerd. 

 

 

 

 

TIMER AAN TIMER UIT 

(Off Start Stop werking) 

 

Deze functie is handig als u  de airconditioner wilt starten voordat u wakker wordt en 

wilt stoppen nadat je het huis hebt verlaten.  

 

Voorbeeld: 

 

Om de airconditioner 2 uur na het instellen te starten, 

en stop het 5 uur na het uitharden. 

1. Druk op de TIMER ON-knop. 

2. Druk nogmaals op de TIMER ON-knop om weer te geven 

  2.0H op het TIMER ON-display. 

3. Druk op de TIMER OFF-knop. 

4. Druk nogmaals op de TIMER OFF-knop om weer te geven 

  5,0 uur op het TIMER OFF-display. 

5. Wacht 3 seconden en het digitale weergavegebied 

  zal de temperatuur opnieuw weergeven. De "TIMER 

  ON & TIMER OFF "-indicator blijft aan en 

  deze functie is geactiveerd      
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 Handleiding afstandsbediening  

 

 

Locatie van de afstandsbediening. 

 

 

Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 8 

meter van het apparaat en richt het naar de 

ontvanger. De ontvangst wordt bevestigd door een pieptoon. 

 

 

OPGELET 

-De airconditioner werkt niet als gordijnen, 

deuren of andere materialen de signalen van 

de afstandsbediening naar de binnenunit blokkeren. 

-Voorkom dat er vloeistof in de afstandsbediening valt 

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

-Als de infrarood signaalontvanger op de binnenunit 

wordt blootgesteld aan direct zonlicht, werkt de airconditioner mogelijk niet correct. Gebruik 

gordijnen om te voorkomen dat het zonlicht op de ontvanger valt. 

-Als andere elektrische apparaten op de afstandsbediening reageren 

verplaats deze apparaten of raadpleeg uw plaatselijke dealer. 

-Laat de afstandsbediening niet vallen. Breekbaar. 

-Plaats geen zware voorwerpen op de afstandsbediening, 

of stap erop. 

 

 

 

         

          

          

 Gebruik van de afstandsbedieningshouder (optioneel)    

  

      

 -De afstandsbediening kan aan een muur of pilaar worden bevestigd 

     met behulp van een afstandsbedieningshouder (niet meegeleverd, 

     apart aangeschaft). 

    -Controleer voordat u de afstandsbediening installeert of de 

     airconditioner ontvangt de signalen correct. 

    - Installeer de afstandsbediening met twee schroeven. 

     -Verplaats om de afstandsbediening te installeren of te verwijderen 

     het omhoog of omlaag in de houder.  
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  Batterijen vervangen 

 

   

  De volgende gevallen duiden op lege batterijen. 

       Vervang oude batterijen door nieuwe. 

                         -Er wordt geen pieptoon uitgezonden als er een signaal is 

    is verzonden. 

     Indicator vervaagt. 

 

      De afstandsbediening wordt aangedreven door twee droog 

                        batterijen (R03 / LR03X2)aangebracht in de achterkant achter 

                         de verschuifbare deksel 

                         (1) Verwijder het deksel in het achterste deel van de 

                         afstandsbediening. 

                           (2) Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe 

                                                                                         batterijen, waarbij u de (+) en (-) uiteinden correct plaatst. 

(3) Monteer de deksel er weer op. 

 

 

 

 

OPMERKING: 

Als de batterijen zijn verwijderd, wist de 

Afstandsbediening  alle programmering. Na het plaatsen van 

nieuwe batterijen moet de afstandsbediening opnieuw worden geprogrammeerd     

 

 

 

 

OPGELET 

-Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen door elkaar 

van verschillende typen. 

-Laat de batterijen niet in de afstandsbediening zitten 

als deze 2 of 3 maanden niet voor worden gebruikt 

-Gooi batterijen niet bij het gewone huisvuil.  


