GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:
AR-RAH1E
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13. RESET knop
14. TEST RUN knop
15. Infrarood zender

MODE knop
10°C HEAT knop
ECONOMY knop
SLEEP knop
TIMER MODE knop
CLOCK ADJUST knop
FAN knop
START/STOP knop
SET TEMP. knop
SET knop
SWING knop
TIMER SET knoppen

Display weergaven:
Sommige binnendelen zijn niet
uitgevoerd met alle functies die op
de bediening zitten. Het binnendeel
geeft een piep en de OPERATION,
TIMER en ECONOMY lamp knipperen
wanneer een functie niet
beschikbaar is.
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Ingestelde temperatuur weergave
Werkingsfunctie weergave
SLEEP weergave
Verzenden weergave
Ventilatiesnelheid weergave
SWING weergave
Timer functie weergave
Klok weergave
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Werkingsfunctie selecteren
1.
Druk op de START/STOP knop. De operation lamp van de binnneunit gaat aan en de airconditioner
start met werken.
2.
Selecteer de gewenste functie met de MODE knop. Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de
werkingsfunctie in de volgorde:
AUTO - COOL - DRY - FAN -HEAT (automatisch - koelen - drogen - ventileren - verwarmen)
Na ongeveer drie seconden verschijnt de normale display weer.
De gewenste temperatuur instellen
Druk op de SET TEMP. knoppen om de gewenste temperatuur te selecteren.
In te stellen temperaturen: AUTO (automatisch):
18-300C
HEAT (verwarmen):
16-300C
COOL/DRY (koelen/drogen): 18-300C
Tijdens de FAN functie kan de thermostaat niet worden ingesteld.
De ventilatiesnelheid instellen
Druk op de FAN knop. Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de ventilatiesnelheid in de volgorde:
AUTO - HIGH - MED - LOW - QUIET (automatisch - hoog - medium - laag - zeer laag)
Na ongeveer drie seconden verschijnt de normale display weer.
Indien u de stand AUTO selecteert:
- In de stand verwarmen zal de ventilator zo optimaal mogelijk draaien voor het circuleren van warme lucht,
echter zal de ventilator zeer laag draaien als de lucht die uitgeblazen wordt laag is.
- In de stand koelen zal de ventilator langzamer gaan draaien indien de ingestelde temperatuur wordt benaderd.
- In de stand ventileren zal de ventilator op de lage stand draaien.

Ventileren:

Gebruikt u om de lucht te circuleren.

Timer functies
De aan/uit timer gebruiken:
1.
Druk op de START/STOP knop (indien de unit al aan staat ga naar stap 2)
2.
Druk op de TIMER MODE knop om de OFF (uit) of ON (aan) timer te selecteren. Elke keer dat u de
knop indrukt veranderd de timer functie in de volgorde:
CANCEL - OFF - ON - PROGRAM (OFF>ON, OFF<ON) (annuleren - aan - uit - programmeer)
3.
Gebruik de TIMER SET knoppen om de gewenste OFF of ON tijd te selecteren. Stel de tijd in terwijl
de weergave knippert.
Om de timer te annuleren selecteert u CANCEL.
Om de timer te wijzigen volgt u stap 2 en 3.
De programmer timer gebruiken:
1.
Druk op de START/STOP knop (indien de unit al aan staat ga naar stap 2)
2.
Stel de gewenste tijden voor OFF en de ON timer in.
3.
Druk op de TIMER knop om de gewenste programmeer functie te selecteren (OFF>ON of OFF<ON
verschijnt op de display.
De programmeer timer gebruikt u om de OFF en de ON timer in een opvolgend te gebruiken. De eerste functie die
gebruikt zal worden is degene die het dichtst bij de huidige tijd is (de display geeft OFF>ON of OFF<ON aan).
Voorbeeld: u kunt de timer gebruiken om de airconditioner automatisch uit te laten gaan als u naar bed gaat (OFF
timer) en vervolgens laten starten voordat u opstaat (ON timer).
Slaap timer (SLEEP)
De slaap timer wordt gebruikt om de tijd in te stellen waarna de airconditioner uit gaat. Om de slaap timer te
gebruken drukt u op de SLEEP knop en stelt u vervolgens met de TIMER SET knoppen de gewenste tijd in.

De ventilator draait altijd zeer langzaam tijdens het monitoren of als de verwarmen stand net is ingeschakeld.
SUPER QUIET functie
Indien u de SUPER QUIET functie selecteert zal deze gelijk starten en de ventilatiensnelheid wordt gereduceerd.
Deze functie kan niet worden gebruikt tijdens de drogen functie. Tijdens deze functie nemen de prestaties van de
airconditioner af. Indien de ruimte niet op temperatuur komt dient u deze functie weer uit te schakelen.
De airconditioner stoppen
Druk op de START/STOP knop. De operation lamp zal uit gaan.
Over de verschillende werkingsfuncties
Automatisch: De airconditioner zal de werkingsfunctie bepalen aan de hand van de actuele ruimte temperatuur.
Indien de ruimte temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur zal de airconditioner gaan
koelen of drogen. Indien de ruimte temperatuur bijna gelijk is aan de ingestelde temperatuur zal
de werkingsfunctie worden bepaald aan de hand van de buitentemperatuur. Indien de ruimte
temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur zal de airconditioner gaan verwarmen.
Verwarmen: Gebruikt u om de ruimte te verwarmen.
Koelen:
Gebruikt u om de ruimte te koelen.
Drogen:
Gebruikt u om de ruimte subtiel te koelen door middel van ontvochtiging.

De slaap timer zorgt ervoor dat in de stand verwarmen de ingestelde temperatuur elke 30 minuten met 1 graad
verlaagd, indien de ingestelde temperatuur met 4 graden is gedaald zal deze temperatuur gehandhaafd blijven
tot de ingestelde tijd is verstreken en de airconditioner uit gaat.
De slaap timer zorgt ervoor in de stand koelen de ingestelde temperatuur elk uur met graad word verhoogd.
Indien de ingestelde temperatuur met 2 graden is verhoogd zal deze gehandhaafd blijven tot de ingestelde tijd is
verstreken en de airconditioner uit gaat.
MANUAL AUTO knop
Deze functie kunt u gebruiken indien de afstandsbediening kwijt is of als deze niet goed werkt, de airconditioner
gaat in de stand AUTO werken op een ingestelde temperatuur van 24 graden.
Cassettemodel:

MANUAL AUTO
knop

Vloermodel:

Lucht uitblaas
knop

MANUAL AUTO
knop

GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:
AR-RAH1E
Aanpassen van de verticale luchtstroom richting bij cassette modellen
Druk op de SET knop (verticaal). Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de luchtstroom richting in de
volgorde: 1 - 2 - 3 - 4

Economische werkingsfunctie
Druk op de ECONOMY knop om deze functie in of uit te schakelen. Als de functie is ingeschakeld zal op het
binnendeel de groene economy LED gaan branden. Tijdens deze functie zal de airconditioner ongeveer 70% van
zijn normale capaciteit leveren om energie te besparen. Indien de ruimte niet op de gewenste temperatuur komt
tijdens deze functie dient u deze uit te schakelen.

De weergave op de display van de bediening wijzigt niet.
De standaard luchtstroom richtingen voor de stand koelen
en drogen is 1, voor de stand verwarmen is dit 4.

Display binnenunit bij cassettemodellen:

Indien de airconditioner in de stand AUTO staat zal de de
luchtstroom richting tijdens de eerste minuten in de stand 1
staan, deze is op dat moment niet te wijzigen. Indien de
luchtstroom te koud is in de stand verwarmen zal de richting
tijdelijk 1 zijn. Dit is ook het geval tijdens de ontdooi cyclus.
:Aan

Aanpassen van de verticale luchtstroom bij vloer modellen
Druk op de SET knop (verticaal). Elke keer dat u de knop indrukt
veranderd de luchtstroom richting in de volgorde:
1-2-3-4-5

1

2

:Uit

Display binnenunit bij vloermodellen:

3
4
5

Als u de richting veranderd zal er geen wijziging zijn op de display. Indien de airconditioner
in de stand AUTO staat zal de de luchtstroom richting tijdens de eerste minuten in de stand
1 staan, deze is op dat moment niet te wijzigen. Indien de luchtstroom te koud is in de stand
verwarmen zal de richting tijdelijk 1 zijn. Dit is ook het geval tijdens de ontdooi cyclus.
Aanpassen van de rechts/links luchtstroom richting bij vloermodellen
Beweeg de louver zodat hij in de gewenste positie komt te staan.

Swing functie voor wandmodellen
Druk op de SWING knop. Elke keer dat u ded swing knop
indrukt veranderd de werking in de volgorde:
op/neer swing - links/rechts swing - op/neer en links/rechts swing - geen swing

TIMER

OPERATION

: Aan

ECONOMY

: Uit

10 graden verwarmingsfunctie
Met de 10°C verwarmingsfunctie kunt u de ruimte op een minimale temperatuur van 10°C houden, bijvoorbeeld
als de ruimte langere tijd niet wordt gebruikt. Om de 10°C verwarmingsfunctie in te schakelen drukt u op de 10°C
HEAT knop op uw afstandsbediening. Op het binnendeel gaat de ECONOMY lampje branden (groen). Om deze
functie uit te schakelen drukt u op de START/STOP knop. Het ECONOMY lampje gaat uit. Indien het binnendeel is
aangesloten op een multi type buitendeel is deze functie niet beschikbaar via de infrarode bediening. Daarnaast
is het mogelijk dat de ruimte temperatuur van de ruimte waar de 10°C heat functie is geactiveerd opwarmt
indien een ander binnendeel in verwarmen staat. Wij adviseren bij een multi type buitendeel om alle
binnendelen tegelijkertijd in de 10°C verwarmingsfunctie te zetten.
Display cassettemodel bij 10°C verwarmingsfunctie:

De op/neer swing functie zal in de stand koelen en drogen automatisch bewegen in de standen 1, 2, 3 en 4,
tijdens de stand verwarmen zal dit standen 3, 4, 5 en 6 zijn.
Het is mogelijk dat de swing functie tijdelijk stopt als de ventilator of heel langzaam draait.

:Aan

:OFF

Display vloermodel bij 10°C verwarmingsfunctie:
Lucht uitblaas openingen selecteren (alleen voor vloermodellen)
Met deze functie selecteert u of de lucht uit de bovenste uitblaas opening, de onderste uitblaas opening of beide
komt. Indien u de schuif naar rechts verplaatst zal onder de hieronder staande omstandigheden de lucht uit
beide openingen komen. Als de schuif naar links staat wordt enkel de bovenste opening gebruikt.

TIMER

: Aaan

OPERATION

ECONOMY

: Uit

Filter indicatie
Indien de filter reset is ingesteld door de installateur kan het voorkomen dat de airconditioner een melding geeft
dat de filters gereinigd dienen te worden. Dit doet de airconditioner door de ECONOMY lamp te laten knipperen.
Om deze melding drukt u twee seconden op de MANUAL AUTO knop.

Swing functie gebruiken
Druk op de SWING knop. De uitblaaslouvres zullen automatisch bewegen.

