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 Veiligheidsmaatregelen
•   Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade afstandsbediening 

gebruikt.
•   Bewaar deze gebruikers- en installatiehandleiding na het lezen op een handige en 

veilige plaats ter referentie.
•  Probeer nooit de bedrade afstandsbediening zelf te installeren of verplaatsen.

 WAARSCHUWING
  Installeer de unit niet zelf. Een incorrecte installatie van de 

unit kan leiden tot letsel als gevolg van brand, elektrische 
schok of waterlekkage. Raadpleeg een dealer of een 
bevoegde installateur.

  Installeer de bijgeleverde kabels stevig. Als de verbinding 
of installatie niet voltooid is, kan er warmteopwekking, 
elektrische schok of brand ontstaan.

  De eerste installatie of een herinstallatie moet uitgevoerd 
worden door een bevoegde installateur of door bevoegd 
personeel.

  Installeer de unit op een plaats die sterk genoeg is om het 
gewicht van het product te dragen. Als de unit niet stevig 
geïnstalleerd is, kan de unit vallen en letsel veroorzaken.

  Haal in het geval dat u rare geluiden hoort, brand ruikt of 
als er rook uit het product komt de stekker onmiddellijk 
uit het stopcontact en neem contact op met bevoegd 
onderhoudspersoneel.

  Probeer de unit niet zelf te repareren, verplaatsen, aan te 
passen of opnieuw te installeren. Zorg ervoor dat deze 
installaties uitgevoerd worden door bevoegd personeel 
om zo elektrische schok of brand te voorkomen.

  Installeer het product niet op een plaats waar het wordt 
blootgesteld aan ontvlambare gassen. 

 LET OP
    Raak de bedrade afstandsbediening niet aan met natte 

handen. Er bestaat dan een risico op elektrische schok.
    Spuit geen ontvlambare gassen of insecticiden op het 

product. Dit kan leiden tot brand of defecten.
    Knoei geen vloeistoffen op het product. Mocht dit toch 

gebeuren, haal de stekker dan uit het stopcontact of 
schakel de hoofdschakelaar van het product uit en neem 
contact op met een bevoegd servicecentrum.

    Gebruik het product niet voor doeleinden waarvoor het 
niet bestemd is. Het is alleen bestemd voor ventilatoren.

    Gebruik geen substanties zoals benzeen, 
verdunningsmiddel of alcohol om het oppervlak van het 
product schoon te maken.

    Installeer het product niet op een plaats waar het 
blootgesteld is aan zwavelzuur of stoom aangezien dit de 
onderdelen kan beschadigen of kan leiden tot defecten.

    Trek niet teveel aan de elektrische bedrading en buig het ook 
niet teveel. Dit kan leiden tot elektrische schok of schade.

    Druk niet op de knoppen met een spits voorwerp.
    Stel het product niet bloot aan overbodige schokken en 

demonteer het niet zelf.



Ne-3

 

Inhoud
  AAnzicht vAn de Unit  ..................................................................          4
  AAn de slAg  ....................................................................................          5
  de By-PAss ModUs selecteren  ................................................          6
  de heAt-eX ModUs selecteren................................................          7
  tiMer AAn instellen  .....................................................................          8
  tiMer Uit instellen  .......................................................................          9
  de oPtionele BedieningsModUs selecteren  ........................           10



Ne-4

Aanzicht van de Unit

  Wanneer u meerdere ERV modellen bediend met één ERV bedrade 
afstandsbediening, toont de ERV bedrade afstandsbediening alleen 
de status van één willekeurige ventilator. Als meerdere ventilatoren 
bediend worden door slechts één ERV bedrade afstandsbediening en 
een externe afstandsbediening wordt gebruikt om één van de  
ventilatoren te bedienen dan zal de ERV bedrade afstandsbediening 
de status van een willekeurig gekozen ventilator tonen en die status 
kan verschillen van de status van de andere ventilatoren.

Tijdinstellingsknop

Extern apparaat  
(optioneel) 

Indicator  
2-afstandsbediening 

Indicator bedieningsmodus 

Indicator CO2-sensor 
(optioneel) 

Indicator luchtzuiveringsmodus 
(optioneel)

Indicator slaapmodus  
(optioneel) 
Aan/Uit-knop

Mode selectie

Bevestigen/Annuleren

Indicator externe bediening 

Indicator communicatiefout 

Indicator gecentraliseerde  
bediening 

Ventilatorsnelheid  

Indicator filterteken 

Filter resetknop 

Ventilatorsnelheid   
instellen

Tijd instellen &  
instelling Aan/Uit timer 
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Aan de slag

U heeft zojuist een ERV bedrade afstandsbediening gekocht die door uw 
installatiespecialist is geïnstalleerd.

Uw gebruikshandleiding bevat veel waardevolle informatie over het 
gebruik van uw ERV bedrade afstandsbediening. Neem de tijd om deze 
door te lezen want met behulp van deze handleiding zult u volledig gebruik 
kunnen maken van de functies van de unit.

In deze handleiding vindt u een reeks stap-voor-stap procedures voor elke 
beschikbare functie.

Op de afbeeldingen in de stap-voor-stap procedures worden vier 
verschillende symbolen gebruikt:



Drukken Duwen Ingedrukt 
houden 

Opmerking
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De By-Pass Modus Selecteren

Selecteer de By-Pass modus wanneer de binnen- en buitentemper-
atuur ongeveer gelijk zijn. Het wordt aanbevolen uw ventilator in deze 
modus te gebruiken in de lente of de herfst wanneer er weinig temper-
atuursverschil tussen binnen en buiten is.

1 Druk op de  (Aan/Uit)-knop.

Resultaat:   De Aan/Uit-indicator op de ERV bedrade 
afstandsbediening verschijnt.

   De ventilator functioneert in de modus die bij 
het laatste gebruik geselecteerd werd.

2 Druk op de  knop om de By-Pass modus te selecteren.

Resultaat:  De ventilator functioneert in de By-Pass modus.

   U kunt op elk moment de modus wijzigen.

3 Druk op de  knop om de ventilatorsnelheid aan te 
passen:

 

Laag

Hoog

Turbo

  Na het installeren van de CO2  (kooldioxide) sensor op 
de ventilator, zal elke druk op de  knop een 
ventilatorsnelheid selecteren in de volgorde Laag, Hoog, 
Turbo en Auto.
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De Heat-EX Modus Selecteren

U kunt warmteverlies minimaliseren door de Heat-EX modus te selecteren.
De ERV unit voert de afgezogen en aangevoerde lucht door het cellulose 
blok waar warmte- en vochtuitwisseling plaatsvindt. Het wordt aanbevo-
len de ventilator in deze modus te gebruiken in de zomer of de winter.

1 Druk op de  (Aan/Uit)-knop.

Resultaat:   De Aan/Uit-indicator op de ERV bedrade 
afstandsbediening verschijnt.

    De ventilator functioneert in de modus die bij 
het laatste gebruik geselecteerd werd.

2 Druk op de  knop om de Heat-EX modus te selecteren.

Resultaat:  De ventilator functioneert in de Heat-EX modus.

   U kunt op elk moment de modus wijzigen.

3 Druk op de  knop om de ventilatorsnelheid aan te 
passen:

 

Laag

Hoog

Turbo

   Na het installeren van de CO2  (kooldioxide) sensor op 
de ventilator, zal elke druk op de  knop een 
ventilatorsnelheid selecteren in de volgorde Laag, Hoog, 
Turbo en Auto.
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Timer Aan Instellen

De Timer Aan stelt u in staat de ventilator na een bepaalde  
tijdsduur automatisch aan te zetten. U kunt de tijdsduur instellen 
van 0 minuten tot 60 minuten. U kunt de Timer Aan alleen instellen 
wanneer de ventilator uit staat.

1 Druk eenmaal op de  knoppen om de Timer Aan in 
te stellen.

Resultaat:          knippert wanneer u eenmaal op de 
knop drukt.

2 Druk op de  knoppen totdat de gewenste tijd 
getoond wordt.

Resultaat:   Elke keer dat u op de knoppen drukt, kunt u 
de tijd met 1 minuut aanpassen van 0 tot 60 
minuten.

   Door de  knoppen langer dan 
3 seconden ingedrukt te houden kunt u de 
tijd met 10 minuten aanpassen.

3 Druk op de  (Bevestigen/Annuleren) knop om de 
instelling af te ronden.

Resultaat:    knippert niet meer en de resterende 
tijd wordt getoond. 

    Indicator gaat aan.
Als u de  (Bevestigen/Annuleren) knop 
niet binnen 5 seconden na het selecteren van de 
tijdsduur indrukt, wordt de Timer Aan automatisch 
geannuleerd. 
Zorg ervoor dat de  indicator aangaat.

   Druk om de Timer Aan te annuleren nogmaals op de 
 (Bevestigen/Annuleren) knop.

   Wanneer u de ventilator bedient via externe bediening zal de 
ventilator aangaan nadat de verbonden binnenunit aangezet 
wordt. Als u de Timer Aan niet annuleert zal deze continue  
blijven functioneren. 
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Timer Uit Instellen

De Timer Uit stelt u in staat de ventilator na een bepaalde  
tijdsduur automatisch uit te zetten. U kunt de tijdsduur instellen 
van 0 minuten tot 60 minuten. U kunt de Timer Uit alleen instellen 
wanneer de ventilator aan staat.

1 Druk eenmaal op de  knoppen om de Timer Uit in 
te stellen.

Resultaat:          knippert wanneer u eenmaal op de 
knop drukt.

2 Druk op de  knoppen totdat de gewenste tijd 
getoond wordt. 

Resultaat:   Elke keer dat u op de knoppen drukt, kunt u 
de tijd met 1 minuut aanpassen van 0 tot 60 
minuten.

   Door de  knoppen langer dan 
3 seconden ingedrukt te houden kunt u de 
tijd met 10 minuten aanpassen.

3 Druk op de  (Bevestigen/Annuleren) knop om de 
instelling af te ronden.

Resultaat:    knippert niet meer en de resterende 
tijd wordt getoond. 

    Indicator gaat aan.
Als u de  (Bevestigen/Annuleren) knop 
niet binnen 5 seconden na het selecteren van de 
tijdsduur indrukt, wordt de Timer Uit automatisch 
geannuleerd. 
Zorg ervoor dat de  indicator aangaat.

   Druk om de Timer Uit te annuleren nogmaals op de
 (Bevestigen/Annuleren) knop.

  Wanneer u de ventilator bedient via externe bediening zal de 
ventilator uitgaan nadat de verbonden binnenunit uitgezet 
wordt. Als u de Timer Uit niet annuleert zal deze continue  
blijven functioneren.
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De Werkingsmodus Selecteren

U kunt de bedieningsmodus alleen selecteren nadat  
een bevoegde installateur deze heeft ingesteld.  Er zijn drie optio-
nele bedieningsmodi: auto bedieningsmodus, slaapmodus en 
luchtzuiveringsmodus.

Druk op de  knop.

Resultaat:  By-Pass modus, Heat-EX modus, auto bedieningsmodus, 
slaapmodus en luchtzuiveringsmodus worden in  
volgorde geselecteerd.

  U kunt de Verwarmer, Verdamper, Bevochtiger en CO2 Sensor 
alleen gebruiken na het installeren van de units.

  Na het installeren van de CO2 (kooldioxide) sensor op de Ventilator, 
zal elke druk op de  knop een ventilatorsnelheid selecteren in 
de volgorde Laag, Hoog, Turbo en Auto.
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Memo

   



Wereldwijd contact met SAMSUNG: 

Voor Nederland: www.samsung-airco.nl
Voor Belgie:  www.samsung-airco.be


