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Garantie

De luchtfilters reinigen
Reinig geregeld de stoffilters om de optimale werking van het
toestel te waarborgen.
Volg daarbij de hierna beschreven stappen:
1. Open de bovenklep van de binnenunit door ze omhoog te
trekken.
2. Verwijder de filter door hem naar beneden te trekken.
3. Reinig de luchtfilter met een stofzuiger of met warm water
(max. 45°C) en een neutraal reinigingsmiddel.
4. Zorg ervoor dat de filter volledig droog is voordat je hem in
de binnenunit terugplaatst.
5. Bevestig de filter correct en controleer of hij volledig vastzit
voordat je de bovenklep sluit.

Afvoerpijp
Zorg ervoor dat de afvoerpijp van de binnenunit nooit is
ondergedompeld in het condenswater. Zo vermijd je dat de
afvoerpijp verstopt raakt.

Ontdooicyclus
In de winter is het mogelijk dat je wat waterdamp ziet op de
spiraal van de buitenunit. Dat is een normaal verschijnsel,
veroorzaakt door het ontdooiingsproces dat automatisch wordt
geactiveerd om rijp of ijs van de buitenspiraal te verwijderen.

Geschikte kamertemperatuur
Stel de kamertemperatuur in op een aangename en
comfortabele waarde. De aanbevolen minimumtemperatuur in
de zomer is 26°C. De aanbevolen maximumtemperatuur in de
winter is 21°C.

Gelijkmatige verwarming
Voor maximaal comfort is het verstandig om alle ruimten in een
woning gelijkmatig te verwarmen, rekening houdend met het
gebruik dat van elke ruimte wordt gemaakt.

Warmte- of koudebronnen vermijden
Vermijd waar mogelijk eventuele warmte- (in koelmodus) of
koudebronnen (in verwarmingsmodus) (bijvoorbeeld een niet
goed gesloten raam of deur).

Correct onderhoud van de unit
Houd de filters schoon en zorg ervoor dat de luchtinlaat- en
luchtuitlaatkanalen van de binnen- en buitenunit niet verstopt
raken.
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Belangrijkste functies

Het climaVAIR premium VAIH1 gamma
is onze eersteklas airconditioninglijn
met een onnavolgbaar rendement,
geïntegreerde connectiviteit en een
uniek design.

Belangrijkste voordelen van de climaVAIR premium

• Efficiëntieklasse tot A+++ voor koeling en verwarming.
• Geïntegreerde connectiviteit, compatibel met Alexa en

Google Home.
• Verwarmingsfunctie bij temperaturen vanaf -25ºC en

koelfunctie bij temperaturen tot 52ºC.
• Infrarood-aanwezigheidssensor: automatische regeling

van temperatuur en luchtstroomrichting.
• 3D-luchtstroom voor een gepersonaliseerde en

gelijkmatige luchtverdeling.
• Stille omgeving: geluidsdruk tot 19 dB(A)

Wifi-functie
Hiermee kun je de airconditioning met je slimme toestel of met
gesproken instructies bedienen, waar je ook bent.

'I sense'-functie
Stemt de temperatuur en de richting van de luchtstroom af op
je behoeften en wensen. Je kunt ervoor kiezen om de lucht
naar de mensen in de ruimte of van de mensen weg te richten,
of de luchtstroom om de mensen heen te leiden.

Slaapmodus
Regelt de temperatuur de hele nacht automatisch en geleidelijk.
Naargelang je specifieke behoeften kun je meerdere slaapmodi
selecteren.
• Slaap 1: na 1 uur werking wordt de temperatuur met 1°C per
uur verhoogd (in koelmodus) of verlaagd (in
verwarmingsmodus) tijdens de eerste 2 uren. Daarna handhaaft
het toestel de bereikte temperatuur.
• Slaap 2: de temperatuur wordt automatisch geregeld op basis
van de ingestelde temperatuur.
• Slaap 3: je kunt de temperatuurcurve handmatig
personaliseren door de knop 'U&D fixed angle' in te drukken
• Slaap 4: de temperatuur wordt automatisch geregeld op basis
van de ingestelde temperatuur, bijvoorbeeld voor korte dutjes.

Luchtgeleiding
Met de volgende functies op de afstandsbediening kun je de
richting en de geleiding van de luchtstroom aanpassen voor een
gepersonaliseerde en gelijkmatige luchtverdeling: verticale
luchtgeleiding, horizontale luchtgeleiding, vaste hoek naar boven
en beneden, vaste hoek naar links en rechts
Zelfreinigingsfunctie
De zelfreinigingsfunctie voorkomt ophoping van stof en
schimmels door vocht uit de binnenunit te verwijderen. Je kunt
deze functie inschakelen door de knoppen MODE en FAN
gelijktijdig in te drukken.
Automatisch sluiten van het uitblaasrooster
Wanneer je de airconditioning uitschakelt of na een
stroomonderbreking en herstel van de stroomtoevoer wordt het
uitblaasrooster automatisch teruggesteld, door de lamellen
volledig te openen en te sluiten. Dit duurt ongeveer 50
seconden en het is een normaal verschijnsel. Onderbreek de
stroomtoevoer niet zolang de lamellen niet volledig gesloten
zijn.
Antikoudeluchtfunctie
Om in de verwarmingsmodus onaangename tocht te
voorkomen, begint de binnenventilator pas te draaien wanneer
de binnenspiraal een geschikte temperatuur heeft bereikt. Deze
functie is actief wanneer de verwarmingsfunctie net is
ingeschakeld, na een automatische ontdooicyclus of wanneer
het toestel opwarmt bij een lage temperatuur..


