
Gebruikshandleiding Dixell XR07CX

Functie van de knoppen

Schakel verlichting aan of uit Instelling zoeken en waarde verhogen

Schakel extra ontdooicyclus in Instelling zoeken en waarde verlagen

Toon ingestelde temperatuur Deze functionaliteit is nog niet van toepassing op uw Gamko product

Toetscombinaties

Schakel toets vergrendeling in of uit

Ga naar programmeer modus

Ga terug naar startscherm

Mogelijk zichtbare tekens

Aan Compressor aktief
Knipperend Vertraging tegen achtereenvolgend starten aktief
Aan Verlichting ingeschakeld
Uit Verlichting uitgeschakeld
Aan Ventilatoren aktief
Knipperend Ventilatoren in-aktief in verband met lopende ontdooicyclus
Aan Toont ingestelde meeteenheid Celsius of Fahrenheit
Knipperend U bent nog in de programmeer modus
Aan Energiemodus ingeschakeld ( niet van toepassing op uw product)
Uit Energiemodus uitgeschakeld ( niet van toepassing op uw product)
Aan Er is een alarmmelding aanwezig
Knipperend Uw koeling zit nog in de opstartcyclus na inschakelen (*)

(*) Na het aanzetten van uw koeling zal het alarmsymbool gedurende 30 seconden knipperen . Hierna is de opstartfase voltooid.

Veelgestelde vragen
Hoe bekijkt u de ingestelde temperatuur? Druk de SET knop eenmalig in en laat los. De ingestelde temperatuur wordt getoond.

Druk nogmaals op SET , of wacht 5 seconden, en u gaat terug naar het startscherm.

Hoe pas ik de temperatuur aan? * Druk 2 seconden op de SET knop. SET wordt getoond in de display.
* Druk nogmaals op SET. De ingestelde temperatuur wordt getoond en het celsius icoontje knippert.
* Pas met de pijltjestoetsen de temperatuur desgewenst omhoog of omlaag aan.
* Om de ingestelde temperatuur op te slaan drukt u 3 keer op SET of u wacht 10 seconden.
* De koeling zal nu gaan koelen naar de door u ingestelde temperatuur.

Hoe schakel in een extra ontdooicyclus in? Druk 2 seconden op de ontdooi knop.

Voor een visuele weergave van deze en andere handleidingen verwijzen wij u naar www.gamko.com/video


