
DAIKIN AFSTANDBEDIENING
Bij gebruik van de airconditioning: altijd de
ramen en deuren sluiten.
De ventilatierooster wel open houden
(evt. pliségordijn in slaapkamer van boven naar 
beneden iets open zetten).

KOELEN OF VERWARMEN

C. Temperatuur: maak het niet kouder dan 
22/23 graden zodra het het buiten boven de 25 
graden is, anders is de overgang te heftig.

N. Kies stand automatisch       via MODE door 
meerdere keren deze knop in te drukken. Zie 
linksboven

D. Inschakelen, je hoort een piepje, linksboven 
staat ON en de klep van de airco gaat open.
Je voelt niet direct de koude luchtstroom, dit 
wordt opgebouwd.

P. Luchtstroomsnelheid door meerdere keren 
deze knop in te drukken. Advies: kies ook auto-
matisch         of de geluidsarme nachtstand

E. of F. Uitblaasrichting. Druk op E of F en het 
icoon is zichtbaar op het display.
De blaasrichting beweegt. Wil je deze liever in een bepaalde stand vastzetten? Druk dezelfde 
knop nogmaals in op het gewenste moment. Blaasstand E niet vastzetten richting muur.

E. en F. 3D-uitblaasrichting. Druk op E en F en de iconen zijn beide zichtbaar op het display. 
De blaasrichting beweegt . Wil je de 3Duitblaasrichting vastzetten? Druk beide knoppen nog-
maals in op het gewenste moment. Niet vastzetten richting muur.

G. Geen blaaslucht op je lichaam? Meerdere keren drukken wijzigt de functie.
Comfort = koelen via bovenstroom en verwarmen via een luchtstroom over de vloer.
Intellgent eye = aanpassing van de blaasrichting als beweging 
wordt gedetecteerd. 20 min. geen beweging? Dan gaat de airco 
in de energiebesparing.
 Dit werkt niet als E - verticaal bewegen - is ingesteld; dit werkt 
ook niet als de geluidsarme nachtstand (P) is ingesteld of als 
powerful in ingesteld.

O. Powerful. Indien ingeschakeld dan werkt de airco 20 min. op vol vermogen, daarna
schakelt deze automatisch over in de ingestelde stand.

M. Geluidsarme buitenunit : kies geluidsarm         of geluidsarm en economisch
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