GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET
BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER.
VOOR DE FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONERS VAN HET TYPE:
AR-RY4
Bediening:
21. Infrarood signaal zender
22. Functie knop (master control)
23. Luchtstroom knop (fan)
24. START/STOP knop
25. Luchtreinigingsknop (air clean)
26. Verdamper droogsysteem knop (coil dry)
27. „Bevestig‟ knop (set)Tijdklok knop (timer mode)
28. Temperatuur instellingsknop Luchtstroom knop (fan)
29. Slaap tijdklok knop (sleep)
30. Swing knop
31. Timer knop
32. Tijd/timer wijzigen knop (+/-)
33. Test run knop
34. Tijdsinstelling knop
35. Reset knop

Display:
37. Temperatuur instelling weergave
38. Zender indicatie
39. Functie weergave
40. Ventilatie snelheid weergave
41. Luchtreinigings weergave
42. Swing weergave
43. Verdamper droogsysteem weergave
44. Tijdklok functie weergave
45. Slaap functie weergave
46. Klok weergave

21. Infrarood signaal zender
22. Functie knop (master control)
Elke keer dat de knop wordt ingedrukt , verandert de functie in de volgende volgorde:
23. Luchtstroom knop (fan)
Elke keer als de knop ingedrukt wordt veranderd de ventilatiesnelheid in de volgende volgorde:
auto-high-med-low-quiet. Ongeveer drie seconden later verschijnt het volledige scherm weer.
24. START/STOP knop
25. Luchtreinigingsknop (air clean)
Druk op de Air Clean knop. De binnenunit Luchtreiniging indicatie lamp (groen) licht op. De airconditioning en de luchtreiniging zullen tegelijk functioneren.
• Tijdens de werking veroorzaakt het plasmacluster een kleine hoeveelheid ozon die kan worden geroken.
• Wanneer de plasmacluster in combinatie met een ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt, kunnen er witte deeltjes blijven verkleven aan het plasmafilter. Als dit gebeurt, maak zo spoedig mogelijk het plasmafilter schoon.
• De lucht reiniging kan gassen zoals koolmonoxide en alcohol niet uit de lucht verwijderen. Ventileer tijdens de werking de ruimte om verstikking te
voorkomen.
• Als plasmafilter tijdens de werking wordt verwijderd, zal een veiligheidsapparaat de werking van het plasmafilter stoppen. Als dit gebeurt, zal de
(groene) indicatie lamp van AIR CLEAN op de binnenunit gaan knipperen tot dat het filter is terug geplaatst.
• Gebruik de Ventilator knop (Fan) om de ventilatorsnelheid te veranderen. Het plasmafilter werkt het effectiefst bij de hoogste ventilatorsnelheid.
• De (groene) indicatie lamp AIR CLEAN zal gaan knipperen om u te informeren dat de periodieke reiniging van het plasmacluster bereikt is.
26. Verdamper droogsysteem knop (coil dry)
De binnenunit kan gedroogd worden door op de DROGE VERDAMPER knop (coil dry) te drukken op de afstandbediening om muffigheid te voorkomen en het opkweken van bacterie te beperken. De procedure duurt ongeveer 20 minuten na het indrukken van de knop (coil dry) en stopt automatisch. Wij adviseren u om na elk gebruik van de airconditioner deze functie te gebruiken.
27. ‘Bevestig’ knop (set)
28. Temperatuur instellingsknop
▲ knop: Op drukken om de thermostaatinstellingen te verhogen.
▼ knop: Op drukken om de thermostaatinstellingen te verlagen.
AUTOMATISCH (auto)………………………18-30 ◦C
Verwarmen (heating)…...……………………..16-30 ◦C
Koelen / Drogen (cooling / dry)…………….....18-30 ◦C
De Thermostaat kan niet gebruikt worden om de kamer temperatuur in te stellen tijdens de ventilatie. (De temperatuur verschijnt niet op het scherm
van de afstandsbediening). Ongeveer 3 seconden later zal het volledige scherm weer verschijnen.
29. Slaap tijdklok knop (sleep)
In tegenstelling tot andere tijdklok functies, is de SLAAP tijdklok ontworpen om de duur van de tijd in te stellen, wanneer de unit niet werkt. Om buitensporig
verwarmen of koelen tijdens het slapen te verhinderen, wijzigt de slaap tijdklok functie automatisch de thermostaat instelling
overeenkomstig met de tijd instelling. Wanner de tijd is verstreken, stopt de airconditioner volledig. Druk de knop in en wijzig
met de + en de - de tijd.

30. Swing knop
Hiermee bepaalt u de uitblaas richting volgens hiernaast staand voorbeeld:

31. Timer knop
Druk op TIJDKLOK knop (timer) om de tijdklok UIT (off) of tijdklok AAN (on) te selecteren. Elke keer als de knop wordt ingedrukt veranderd de tijdklok functie in de volgende volgorde:
De binnenunit TIJDKLOK indicatie lamp (fig. 3 (6)) (oranje) zal gaan branden. Gebruik de TIJD INSTELLINGS knoppen om de gewenste AAN tijd of UIT tijd in te stellen. Stel de tijd in wanneer het
scherm van de tijd knippert (het scherm zal ongeveer 5 seconden blijven knipperen). + knop: Op drukken om de tijd vooruit te
zetten. - knop: Op drukken om de tijd achteruit te zetten. Ongeveer 5 seconden later verschijnt het volledige scherm. U kunt de tijdklok in of uitschakelen
zonder de ingestelde tijd te verliezen. Druk op de TIJDKLOK knop (timer) om de werking van de PROGRAMMEER tijdklok te selecteren (een van beiden
UIT→AAN of UIT←AAN wordt weergegeven). Het scherm geeft afwisselend “tijdklok UIT”(timer off) en “tijdklok AAN” (timer on) weer, verander dan om de
tijdsinstelling weer te geven waarvan de werking als eerst komt.

32. Tijd/timer wijzigen knop (+/-)
33. Test run knop
Deze knop wordt gebruikt bij de installatie van de airconditioner, en wordt niet gebruikt onder normale omstandigheden, omdat de thermostaat van het
binnendeel daardoor niet meer goed functioneert. Als de knop onder normale omstandigheden wordt ingedrukt, zal de binnenunit overgaan op het test
programma. Het inidcatie lampje en het timer lampje zullen simultaan knipperen. Om de test run te stoppen druk dan de START/STOP knop. De airconditioner zal dan stoppen.
34. Tijdsinstelling knop
Gebruik de punt van een balpen of een ander klein voorwerp om de knop in
te drukken. Gebruik de TIJD INSTELLEN knoppen (set time) om de klok aan te passen aan de huidige tijd.
Knop +: Op drukken om de tijd vooruit te zetten.
Knop -: Op drukken om de tijd achteruit te zetten.
(Elke keer dat de knoppen worden ingedrukt, verplaatst de tijd vooruit/ achteruit per minuut, houd de knoppen ingedrukt om de tijd snel te veranderen
per 10 minuten.) Druk nogmaals op de tijd aanpassen knop (time adjust), dit bevestigt de tijd instelling en start de klok.
35. Reset knop

