GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:

Binnenunit overzicht en functies
1

Inlaat grill

Voor u de airconditioners aanzet dient u er zeker van te zijn dat de
kap volledig dicht is. Indien de kap niet volledig is gesloten kan dit
leiden tot een verminderende werking van de airconditioner.

2

Manual AUTO knop

Kunt u gebruiken als de bediening kwijt is of als de bediening niet
goed meer functioneert.
Status
In bedrijf
Uit

Na reiniging

Actie

2
1
11

Functie of werking

Meer dan 3 sec. ingedrukt
Meer dan 3 sec. ingedrukt en
minder dan 10 sec.
Meer dan 10 sec. ingedrukt
(Alleen voor service personeel)
Minder dan 3 sec. ingedrukt

Stop
Automatische functie

3

Geforceerd koelen
Filter indicatie reset

*:Om de geforceerd koelen werking te stoppen drukt u op d

3

Front paneel

4

Verticale luchtstroom louver

4

5

Elke keer dat u de SET knop indrukt veranderd de louver positie in
volgende volgorde±

1
2
3

Koelen of
drogen stand
1*
4

5

2

Verwarmen stand
3

4

5

6

7*

10

6

9
8

7

*: Standaard instelling voor deze stand
6 7

• Verander de louver positie niet met de hand.
• Het kan voorkomen dat in de auto stand of de verwarmen stand
de louver even in positie 1 staat.
• Indien u de louver in positie 5–7 instelt voor meer dan 30 minuten
in de stand koelen of drogen, zal deze automatisch terug gaan naar
stand 4. Dit is om condensatie op de lamellen te voorkomen.

5

Condenswater afvoer slang

6

Infrarood signaal ontvanger

11

Luchtfilter
Eenvoudig te onderhouden filter dat de groei van bacterieën voorkomt.

Binnenunit accessoires

Bediening

Batteriijen

ATTENTIE
Voor een goed signaal verzending tussen de bediening en de
binnenunit, dient u de bediening weg te houden van:
- Direct zonlicht of ander fel lucht
- Platte televisieschermen
In ruimtes met sterk veranderd lichtbronnen is het mogelijk
dat de bediening het signaal niet goed kan zenden naar de
binnenunit.

7

ECONOMY lamp (groen)

Licht op in de ECONOMY stand

8

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat baby’s en kleine kinderen de batterijen niet
per ongeluk kunnen inslikken.

Batterijen (AAA/R03/LR03 × 2) plaatsen
1

TIMER lamp (oranje)

Licht op in de TIMER stand, knippert langzaam als er een fout is
geconstateerd in de timer instelling.

9

OPERATION lamp (groen)

Licht op tijdens de werking en knippert langzaam tijdens de
ontdooicyclus.

10

2
3

Horizontale luchtstroom louver
ATTENTIE
Voor u de horizontale luchtstroom louver aanpast dient u er zeker
van te zijn dat de horizontale luchtstroom louver volledig stil staat!

Pas de richting aan door de twee knoppen te bewegen met de hand.

Opmerking:
• Gebruik alleen het voorsgeschreven type batterij
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen tegelijk.
• De batterijen gaan ongeveer één jaar mee bij normaal gebruik.
• Indien het bereik van de afstandsbediening beduidend minder
wordt vervang dan de batterijen en druk op RESET.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:

Afstandsbediening overzicht en functies
VOORZICHIG
• Voorkom schade of een slechte werking door:
- Plaats de bediening niet in direct zonlicht of op extreem
warme plaatsen.
- Verwijder de batterijen indien de bediening voor langere
tijd niet gebruikt gaat worden.
- Lege batterijen dienen onmiddelijk verwijderd te worden
en volgens de lokale voorschriften te worden afgevoerd.

You can quickly start the operation with following 3 steps:

1

START/STOP knop

2

MODE knop
DRY
(drogen)

COOL
(koelen)

• Zorg ervoor dat de bediening niet valt.
• Mors geen water op de bediening.
• Probeer niet om de batterijen op te laden.

16

Schakelt de werkingsfunctie om in de volgende volgorde:
AUTO

• Indien een lekke batterij in aanraking komt uw huid reinig
het dan gelijk met voldoende water en zorg ervoor dat u,
indien nodig, een arts inschakelt.
• Obstakels tussen de binnenunit en de bediening zoals
gordijnen, ramen of muren kunnen zorgen voor een slechte
werking van de bediening.

15

FAN
HEAT
(ventileren) (verwarmen)

4

Opmerking voor de stand HEAT:
• Bij het begin van de werking zal de ventilator op zeer lage snelheid
draaien voor 3-5 minuten ter voorbereiding, daarna zal de de unit
overschakelen naar de geselecteerde ventilatiesnelheid.
• De automatische ontdooi cyclus van de buitenunit zal de werking
van de stand verwarmen kunnen onderbreken indien nodig.

14

5

13

6

3

12

1

11

7

10

8

SET TEMP. (temperatuur) knoppen
Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in.
Temperatuur bereik
AUTO

18–30 °C

COOL/DRY (koelen/drogen)

2

3

9

18–30 °C

HEAT (verwarmen

16–30 °C

*:Temperatuur instellen is niet mogelijk tijdens de FAN stand.

4

FAN knop

7

Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de ventilatiesnelheid:
AUTO

HIGH
hoog

MED
medium

LOW
laag

RESET knop

Als u de reset knop indrukt, doe dit dan voorzichtig met de punt van
een balpen of een ander klein voorwerp op de volgende manier:

QUIET
stil

• Indien u AUTO selecteert zal de ventilatiesnelheid automatisch
worden bepaald aan de hand van de gekozen werkingsfunctie.

5

SET knop

RESET

Hiermee stelt u de verticale luchtstroom richting in.

6

SWING knop
Hiermee start of stopt u de automatische swing van de verticale
luchtstroom louver. Elke keer dat de automatische swing geselecteerd
wordt zal deze op de volgende manier werken

8

TIMER CANCEL knop

Annuleert de ingestelde timer functie.

9

ON TIMER knop

Elke keer dat u de knop indrukt veranderd de instelling als volgt:
1
2
3

Koelen of drogen
1
4

5

2

3

0.5

Verwarmen
4

4

5

6

7

6 7

Opmerking:
De swing functie kan tijdelijk stoppen als de ventilator zeer langzaam
draait of als deze gestopt is.

1.0

1.5

2.0

• Stel de tijd in terwijl de
knippert.

10

...

9.0

10

11

12
uren

indicator op het scherm van de bediening

OFF TIMER knop

Elke keer dat u de knop indrukt verander de instelling als volgt:
0.5

1.0

1.5

• Stel de tijd in terwijl de
knippert.

2.0

...

9.0

10

11

12
uren

indicator op het scherm van de bediening

: De instelling moet binnen 3 seconden worden gedaan, voor dat
de indicator stopt met knipperen.
: Deze knop is alleen te bedienen indien de airconditioner aan staat.
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Afstandsbediening overzicht en functies
Programmeer timer (combinatie van ON timer en de OFF timer)
Een samengevoegde ON–OFF of OFF–ON timer stelt u als volgt in:
ON–OFF

Stel de ON timer als eerste in.
Stel dan de OFF timer in op de airconditioner terwijl de ON
timer eerder is ingesteld.

OFF–ON

Stel de OFF timer als eerste in.
Stel dan de ON timer in op de airconditioner terwijl de OFF
timer eerder is ingesteld.

De timer die later is ingesteld begint af te tellen als de tijd van de
eerder ingestelde timer is verstreken.
Opmerking:
Indien u de ingestelde waarde veranderd terwijl deze al is ingesteld,
dan zal het aftellen gereset worden.

11

SLEEP TIMER knop

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt verander de ingestelde waarde:
1.0

2.0

3.0

5.0

7.0

CANCEL

9.0
uren

14

POWERFUL functie gaat automatisch uit bij de volgende situaties:
• Indien de ingestelde temperatuur veranderd wordt en de actuele
ruimte temperatuur bereikt.
• Na 20 minuten nadat de POWERFUL werking is gestopt.
De POWERFUL functie wordt niet automatisch uitgeschakeld.
Opmerkingen:
• De luchtstroomrichting en ventilatiesnelheid worden automatisch bepaald.
• Deze functie kan niet tegelijkertijd met de ECONOMY functie worden
gebruikt.
Om terug te keren naar de normale werking drukt u nogmaals op de knop,
de binnenunit geeft twee korte piepjes.

• Stel de tijd in terwijl de
indicator op de display van de bediening
knippert.
Om de timer te herhalen drukt op de knop terwijl de indicator niet
op licht.

15

Om u comfortabel in slaap te laten vallen en te voorkomen dat er
extreem hoge of lage temperaturen voorkomen, controleert de SLAAP
timer de temperatuur instelling automatisch met de ingestelde temperatuur
als volgt. De airconditioner gaat volledig uit nadat de tijd is verstreken.

16

Tijdens verwarmen

Tijdens koelen of drogen

1℃ 2℃ 3℃ 4℃

Ingestelde
temperatuur

30 min.
1 uur
1.5 uur
ingestelde tijd

Ingestelde tijd

1℃

2℃

TEST RUN knop

Wordt alleen gebruikt door de monteur tijdens de installatie.
Druk deze knop nooit in tijdens normaal gebruik, het leidt tot het
verkeerd werken van de unit.
• Tijdens de test run functie knipperen de OPERATION en de TIMER
lamp simultaan.
• Indien u per ongeluk te test run activeert kunt u deze uit schakelen
door op de START/STOP knop te drukken.
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Display van de afstandsbediening

Hier vindt u alle mogelijke indicatoren.

Signal zender

Richt de signaal zender correct op de binnenunit.
• Signaal zend indicator
op de display geeft aan dat het signaal
wordt verzonden.
• Het bereik is ongeveer 7 meter.
• U hoort een piep als het signaal correct is verzonden. Hoort u geen
piep dan dient u het nogmaals te verzenden.

Automatische ontdooi cyclis

1 uur

Opmerking voor timer instellingen:
Elke onderbreking van de stroom, zoals spanningsuitval, of het
uitschakelen van de groep in de meterkast, zorgt ervoor dat de
de interne klok in de war raakt. In dat geval dient u de timer
opnieuw in te stellen.
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POWERFUL knop

Start de POWERFUL werking die er voor zorgt dat een ruimte extra
snel op de gewenste temperatuur komt.
Als u de POWERFUL functie activeert geeft de binnenunit drie korte
piepjes.

ECONOMY knop

Start of stopt de ECONOMY functie die energiebesparing realiseert.
Dit gebeurt door de kleine aanpassing in de ingestelde temperatuur.
Indien u de ECONOMY stand activeert, gaat het ECONOMY lampje
op de binnenunit branden.
• Tijdens koelen zal de ingestelde temperatuur met een aantal graden
worden verhoogd.
Tijdens verwarmen zal de ingestelde temperatuur met een aantal
graden worden verlaagd.
• Speciaal tijdens koelen, kan het zijn dat de unit beter ontvochtigt
zonder dat de ruimte temperatuur signifant lager wordt.
Opmerking:
• Tijdens koelen of verwarmen zal de airconditioner nog ongeveer
70% van zijn capaciteit kunnen leveren.
• Deze functie kan niet worden geactiveerd als de unit aan het
monitoren is tijdens de AUTO stand.

Als de buitentemperatuur zeer laag is en de luchtvochtigheid
hoog, dan kan er aanvriezing op de buitenunit voorkomen tijdens
de stand verwarmen. Dit kan de juiste werking beïnvloeden. Om
dit voorkomen is de airconditioner uitgevoerd met een ingebouwde ontdooi beveiliging. Als er aanvriezing voorkomt zal de
airconditioner tijdlijk stoppen en zal de ontdooi cyclus worden
uitgevoerd. Dit duurt ongeveer 15 minuten. De OPERATION
indicator op de binnenunit zal knipperen tijdens deze cyclus.
Indien er aanvriezing plaats vindt na de verwarmen functie,
zal de buitenunit automatisch stoppen nadat deze een paar
minuten heeft gedraaid. Dan start de ontdooi cyclus.

Auto-restart functie
Bij een spanningsuitval zal de airconditioner automatisch
stoppen. Echter zal deze uit zichzelf weer beginnen met werken
nadat de stroom is hersteld.
Als de spanning wegvalt terwijl de timer is ingesteld zal de timer
terug tel tijd worden gereset. Nadat de spanning is herstelt zal
de TIMER lamp knipperen om aan te geven dat er een fout is
met de timer. Deze dient u dan opnieuw in te stellen.

