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- Untuk penggunaan yang aman, benar, dan efisien, silakan
membaca buku petunjuk ini dengan teliti.
- Simpan buku petunjuk ini baik-baik sebagai referensi jika
diperlukan.
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Tombol “ “
Tekan tombol ini untuk menghidupkan dan mematikan AC.
Tombol “-”
Tombol ini untuk mengatur temperatur ruangan. Tekan satu kali
untuk menurunkan suhu 1° C. Tekan dan tahan untuk
menurunkan suhu 4° C/s. Fungsi ini tidak dapat dijalankan pada
mode fan dan mode auto.

Perhatian

«Remote controller dalam keadaan tertutup
Nama dan fungsi tombol
Fungsi ini hanya ada pada tipe dengan frekuensi variabel.
Tombol "HUMIDITY"
Jika tombol ini ditekan, pada layar akan ditampilkan simbol “ “,
dan fungsi pelembaban akan aktif. Kelembaban awal adalah
60%. Tekan tombol “+” atau ”-“ 1 kali untuk menaikkan atau
menurunkan kelembaban 5%. Batas pengaturan adalah 30%60%. Jika tombol ini ditekan sekali lagi, maka simbol ” ” hilang,
dan fungsi pelembaban akan mati. Fungsi ini hanya berlaku jika
AC sedang beroperasi pada mode "FAN”

4

« Pengaturan Timer

Penunjuk mode

QUIT

Tombol “FEELING" atau “LOUVER”

Tombol “+”
Tombol ini untuk mengatur temperatur ruangan. Tekan satu kali
untuk menaikkan suhu 1° C. Tekan dan tahan untuk menaikkan
suhu 4° C/s. Fungsi ini tidak dapat dijalankan pada mode fan dan
mode auto.

Auto Cool Dry Heat Wet Emission

QUIET

Mengatur "Timer ON”
Hanya bisa dilakukan jika AC dalam keadaan mati.
on
1. Tekan tombol TIMER/CLOCK, layar akan menampilkan "
“.
2. Atur waktu dengan menekan tombol "+" atau "-"
3. Tekan tombol TIMER/CLOCK sekali lagi untuk menyelesaikan
pengaturan "Timer ON".

Penunjuk kelembaban

POWER

Tombol “ “
Tekan tombol ini untuk menghidupkan dan mematikan AC.

Tombol “SWING”
Tekan tombol ini untuk mengatur kisi-kisi pengatur arah aliran
udara horisontal secara otomatis. Ketika arah aliran udara sudah
sesuai dengan yang dikehendaki, tekan tombol sekali lagi untuk
menghentikannya.

Penunjuk fungsi anion
Penunjuk kecepatan kipas

Tekan tombol ini untuk memilih mode operasi yang berbeda
sesuai urutan berikut:

Mengatur "Timer OFF”
Hanya bisa dilakukan jika AC dalam keadaan hidup.
1. Tekan tombol TIMER/CLOCK, layar akan menampilkan " off “.
2. Atur waktu dengan menekan tombol "+" atau "-"
3. Tekan tombol TIMER/CLOCK sekali lagi untuk menyelesaikan
pengaturan "Timer OFF".

Penunjuk suhu

¶Jika tertulis “POWER/QUIET”

Mengatur suhu dan kelembaban ruangan
Tekan satu kali untuk menurunkan kelembaban 5%.

Tombol “FAN”
Anda dapat memilih kecepatan kipas “Low” (lambat), “Med”
(sedang), “High” (cepat), atau “Auto”

« Arahkan remote controller ke sensor penerima pada Indoor
Unit
« Jangkauan remote controller adalah 8 meter
« Tidak boleh ada penghalang antara remote controller dan
sensor
« Jangan menjatuhkan atau melempar remote conroller
« Jangan meletakkan remote controller di tempat yang terkena
sinar matahari atau panas secara langsung
« Gunakan dua buah baterai AAA, jangan menggunakan baterai
elektrik
« Keluarkan baterai jika tidak digunakan dalam jangka waktu
lama
« Jika tidak ada respon pada suara atau indikator penerima
sinyal pada indoor unit, berarti baterai habis dan perlu diganti
« Jika remote controller reset berulangkali saat menekan suatu
tombol, berarti baterai habis dan perlu diganti

Tekan tombol ini untuk membuat kipas berputar dengan
kecepatan maksimum. Tekan lagi untuk membuat kipas kembali
berputar dengan kecepatan semula.

« Mode Sleep

¶Jika tertulis “POWER”

Mengatur waktu dan timer
Tekan satu kali untuk menurunkan waktu 1 menit. Tekan dan
tahan 1-3 detik untuk menurunkan waktu 2 menit/detik. Tekan
dan tahan lebih dari 3 detik untuk menurunkan waktu 10
menit/detik.

Auto

Tombol “POWER" atau “POWER/QUIET"

Tombol ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengatur waktu
atau timer, namun juga dapat digunakan untuk mengatur
kelembaban ruangan.

High

Penunjuk feeling

Tombol ”-”
Tombol “SLEEP”
Jika tombol ini ditekan, pada layar akan ditampilkan simbol ” “,
dan fungsi sleep akan aktif. AC akan mati secara otomatis 7 jam
kemudian. Jika tombol ini ditekan sekali lagi, maka simbol ” “
hilang, dan fungsi sleep dibatalkan. Fungsi ini tidak berlaku jika
AC sedang beroperasi pada mode "FAN”

Med

Penunjuk sleep

Penunjuk power
Penunjuk quiet

Tombol “HEALTH”
Jika tombol ini ditekan, pada layar akan ditampilkan simbol
” “, dan fungsi emisi anion akan aktif. Jika tombol ini ditekan
sekali lagi, maka simbol ” “ hilang, dan fungsi emisi anion
akan mati.

Pengaturan waktu
Tekan tombol ini selama 5 detik. Jika timer dalam kondisi tidak
aktif, layar akan menunjukkan simbol "
". Tekan tombol "+"
atau "-" untuk mengatur waktu. Setelah selesai, segera tekan
tombol ini lagi sebelum 10 detik. Jika tidak, maka pengaturan
waktu akan dibatalkan.

Low

Penunjuk arah angin
atas/bawah

Penunjuk arah
angin kiri/kanan

Mengatur suhu dan kelembaban ruangan
Tekan satu kali untuk menaikkan kelembaban 5%.

1. Tekan tombol "SLEEP", indikator mode sleep pada indoor unit
akan menyala.
2. Setelah pengaturan mode sleep suhu akan otomatis dinaikkan
1°C tiap 1 jam, 3. AC akan beroperasi pada mode sleep
selama 7 jam dan akan mati secara otomatis.

Penunjuk timer/jam

Penunjuk timer on/off

Mengatur waktu dan timer
Tekan satu kali untuk menaikkan waktu 1 menit. Tekan dan tahan
1-3 detik untuk menaikkan waktu 2 menit/detik. Tekan dan tahan
lebih dari 3 detik untuk menaikkan waktu 10 menit/detik.

«Remote controller dalam keadaan terbuka

Cara Penggunaan

Pengaturan timer "ON/OFF"
Saat remote controller pada posisi on/off, jika tombol ini ditekan,
on
pada layar akan ditampilkan simbol " off /
". Tekan tombol "+"
atau "-" untuk mengatur timer. Setelah selesai, segera tekan
tombol ini lagi sebelum 10 detik. Jika timer menunjukkan waktu
sekarang, berarti ada kesalahan pengaturan. Untuk
membatalkan fungsi ini, tekan tombol ini sekali lagi. Simbol
" off / on " akan hilang.

Catatan: Tipe Floor Standing hanya memiliki 2 pilihan kecepatan
kipas yaitu “Low” dan “High”.

Catatan: Mode sleep dapat dibatalkan dengan menekan tombol
“MODE” atau “ON/OFF”
Tombol “TIMER/CLOCK"

Tombol “MODE”
Tekan tombol ini memilih mode operasi. Setiap penekanan
tombol, mode operasi akan berubah sesuai urutan berikut:

Tombol ”+”
Tombol ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengatur waktu
atau timer, namun juga dapat digunakan untuk mengatur
kelembaban ruangan.

« Memasang baterai
1. Geser tutup tempat baterai mengikuti anak panah
2. Masukkan 2 buah baterai AAA. Perhatikan posisi kutub + dan 3. Tutup kembali tempat baterai

«Mode Dry
1. Tekan tombol "MODE", lalu pilih mode dry
2. Tekan tombol "+" atau "-" untuk mengatur suhu dari 16-32°C
3. Tekan tombol "FAN" untuk memilih kecepatan kipas dari "Low”,
"Med", "High", dan "Auto"

« Mode Fan
1. Tekan tombol "MODE", lalu pilih mode fan
2. Tekan tombol "FAN" untuk memilih kecepatan kipas dari
"Low", "Med", "High"

HEALTH
SLEEP

Catatan: Pada mode fan, pengaturan suhu tidak berfungsi

« Pengaturan Waktu
1. Tekan tombol TIMER/CLOCK selama 5 detik, indikator waktu
akan mulai berkedip.
2. Atur waktu dengan menekan tombol "+" atau "-"
3. Tekan tombol TIMER/CLOCK sekali lagi untuk menyelesaikan
pengaturan waktu.

FEELING/LOUVER

HUMIDITY
POWER
/QUIET
TIMER/CLOCK

Catatan: Waktu hanya bisa diatur hanya jika mode timing
dibatalkan.

¶Jika tertulis “FEELING”

Tekan tombol ini untuk mengaktifkan fungsi feeling. Layar akan
menampilkan suhu ruang yang sebenarnya jika fungsi ini
diaktifkan, dan akan menampilkan suhu yang diset pada AC jika
fungsi ini dimatikan.

CATATAN: Ilustrasi di atas memperlihatkan model standar,
sehingga mungkin tidak sama persis dengan tipe yang anda
pilih. Silakan cocokkan lokasi tombol sesuai tipe yang anda beli.
Jika tombol yang dimaksud tidak ada, berarti fungsi tersebut
tidak tersedia pada tipe yang anda beli.

¶Jika tertulis “LOUVER”

Tekan tombol ini untuk mengubah arah kisi-kisi vertikal untuk
mengatur arah aliran udara secara horisontal. Jika arah sudah
sesuai yang diinginkan, tekan tombol ini sekali lagi untuk
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