GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET
BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER.
VOOR DE FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONERS VAN HET TYPE:
RJW-14L, RJW-18L EN RJW-24L
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Start/stop knop
Temperatuur instelling knop
Koelen knop
Drogen knop
Verwarmen knop
Knop Slaap
Knop automatisch
Ventilatie knop
Interne verdamper droogsysteem knop
Filter knop
Hi-power knop
Super stille modus knop
Ventilator controle knop
Economy knop
Swing knop
Lucht richting links/rechts knop
Lucht richting beneden/boven
knop
Timer aan knop
Timer uit knop
Tijd instellen knop
Timer instellen knop (set)
Timer annuleren knop (cancel)
Test werking knop
Reset knop
Klok aanpassen knop
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Start/stop knop
Met deze knop zet u de airconditioner aan of uit.
Temperatuur instelling knop
Met deze knop stelt u de gewenste temperatuur in.
Koelen knop (cool)
Met deze knop stelt u de airconditioner in op koelen.
Drogen knop (dry)
Met deze knop stelt u de airconditioner in op drogen.
Verwarmen knop (heat)
Met deze knop stelt u de airconditioner in op verwarmen.
Knop slaap functie (sleep)
Met deze knop stelt u de slaapfunctie in, de airconditioner zal langzaam zijn werking reduceren.
Knop automatisch (auto)
Als u deze knop gebruikt zal de airconditioner de ingestelde temperatuur handhaven, hij schakelt dus tussen koelen en verwarmen indien dit noodzakelijk is.
Ventilatie knop (fan)
Hiermee stelt u de airconditioner in op ventileren.
Interne verdamper droogsysteem knop (coil dry)
Met deze knop activeert u het verdamper droogsysteem. Het is raadzaam deze knop altijd in te drukken nadat de
airconditioner wordt uitgeschakeld. U voorkomt hiermee schimmel en bacterie vorming in de unit.
Filter knop
Hiermee activeert u de automatische filterreiniging.
Hi-power knop
Als u deze knop activeert, gaat de airconditioner op vol vermogen werken tot de ingestelde temperatuur is bereikt.
Super stille modus knop (super quiet)
Met deze knop stelt u de superstille werking in.
Ventilator controle knop (fan control)
Met deze knop kunt u de ventilatie snelheid instellen.
Economy knop
Met deze knop zal de airconditioner gaan werken op maximaal 70% van zijn capaciteit.
Swing knop
Met deze knop bepaalt u de swing van de lamellen.
Lucht richting links/rechts knop
Hiermee bepaalt u de richting links/rechts van uw airconditioner.
Lucht richting beneden/boven knop
Hiermee bepaalt u of de lucht verticaal wordt uitgeblazen. Dit is raadzaam in de stand verwarmen.
Timer aan knop
Hiermee stelt u de tijd in dat de airconditioner aangaat. Kies de tijd en bevestig met ‘set’.
Timer uit knop
Hiermee stelt u de tijd in dat de airconditioner uit gaat. Kies de tijd en bevestig met ‘set’.
Tijd instellen knop
Als u deze knop indrukt kunt u de tijd instellen. Zorg ervoor dat u deze instelt voordat u eventueel de timer instelt.
Timer instellen knop
Met deze knop bevestigt u een ingestelde tijd, zowel de gewone klok als de timer klok.
Timer annuleren knop
Hiermee verwijderd u een ingestelde timer tijd. Druk allereerst op timer aan of timer uit en vervolgens op ‘cancel’.
Test werking knop
Deze functie is voor de installateur, gebruik deze niet.
Reset knop
Deze functie is voor de installateur, gebruik deze niet.
Klok aanpassen knop.
Als u deze knop indrukt kunt u via de de + en de - de tijd instellen. Bevestig met de ‘set’ knop.

