GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET
BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER.
VOOR DE FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONERS VAN HET TYPE:
AR-SY1 (UTB-XNA)
AFSTANDSBEDIENING
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Werkingsfunctie knop
Economy knop
Temperatuur instellen knop
Filter reset knop
Slaap functie knop
Ventilatie snelheid knop
Start/stop knop
Set knop (verticaal)
Set knop (horizontaal)
Swing knop
Timer functie knop
Tijd wijzigen knop
Tijd instellen knop
Reset knop
Test run knop
Infrarood zender
Ingestelde temperatuur diplay
Economy display
Werkingsfunctie display
Slaap functie display
Infrarood zender display
Ventilatie snelheid display
Swing display
Timer AAN/UIT display

De tijd instellen:
1.
Druk op de tijd instellen knop (13)
2.
Gebruik de timer/klok instel knoppen (12) om de juiste tijd
in te stellen
3.
Druk nogmaals op de tijd instellen knop (13) om te bevestigen

Over de automatische werking:
Als de automatische werking is geseleceteerd zal de ventilator
een minuut lang op lage snelheid draaien. De condities van de
kamer worden dan bepaald. Als de kamertemperatuur meer dan
2⁰C is dan de ingestelde temperatuur, zal de unit gaan koelen.
Als de kamertemperatuur 2⁰C lager is dan de ingestelde
temperatuur zal de unit gaan verwarmen. Wijkt de
De werkingsfunctie kiezen:
1.
Druk op de start/stop knop (7). De werkings indicatie lamp- kamertemperatuur minder dan 2⁰C af van de ingestelde
jes zullen aan gaan op de binnenunit.
temperatuur dan zal de airconditioner in de monitor stand gaan. In
2.
Druk op de werkingsfunctie knop (1) om de gewenste
deze stand is de ventilatie snelheid laag. Mocht de
functie te selecteren. Iedere keer als u op de knop drukt
kamertemperatuur wijzigen dan selecteert de unit of hij moet gaan
veranderd de functie in de volgende volgorde:
koelen of verwarmen. Met de automatische werking stelt u dus de
kamertemperatuur in de unit zal deze handhaven. De unit
Auto: automatisch
bepaald zelf of deze moet gaan koelen of verwarmen.
Cool: koelen
Dry: drogen
De timer AAN/timer UIT functie gebruiken:
Fan: ventileren
1.
Druk op de start/stop knop (7). Als de unit al aanstaat ga
Heat: verwarmen
dan door met stap 2.
2.
Druk op de Timer functie knop (11) om timer OFF (UIT) of
timer ON (AAN) te selecteren.
De temperatuur instellen:
Gebruik de temperatuur instel knoppen (3) om de gewenste tem- 3.
Gebruik de klok/timer instel knoppen om de juiste tijd AAN
peratuur in te stellen.
of tijd UIT te selecteren.
Werkingsbereik thermostaat:
Automatisch:
18-30⁰C
Om de timer te annuleren druk op de timer functie knop tot u
Verwarmen:
16-30⁰C
‘cancel’ in de display ziet.
Koelen/drogen:
18-30⁰C
Tijdens de ventilatie modus zal kan de temperatuur niet ingesteld De programmeer timer gebruiken:
worden!
1.
Zet de unit aan.
2.
Stel de timer AAN en timer UIT tijd in (zie hierboven)
3.
Druk nogmaals op de Timer functie knop om de programDe ventilatiesnelheid instellen:
Elke keer als de ventilatie snelheid knop (6) wordt ingedrukt
meer tijdklok te activeren (on→off of off→on zal in de disveranderd de ventilatie snelheid in de volgende volgorde:
play verschijnen)
Auto: automatisch
High: hoog
Deze functie geeft u de mogelijkheid om een vaste tijd voor het
Med: middelmatig
inschakelen en een vaste tijd voor het uitschakelen van de airconLow: laag
ditioner in te stellen. Als de unit is ingesteld op deze functie zal
Quiet: super stille werking
airconditioner elke dag op dezelfde tijd aan of uit gaan.

Wanneer de ventilatiesnelheid op automatisch wordt gezet:
Verwarmen:
De ventilatiesnelheid wordt aangepast om een zo goed mogelijke
luchtcirculatie te verkrijgen. Echter, als de temperatuur van de
lucht die uitgblazen laag is, zal de ventilatie snelheid ook laag
zijn.
Koelen:
Als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur nadert, zal
de ventilatie snelheid omlaag gaan.
Ventileren:
De ventilatiesnelheid zal laag zijn.
Over de superstille werking:
Als de superstille werking wordt geselecteerd zal de ventilatie
snelheid omlaag gaan om een zo stil mogelijke werking tot stand
te brengen.
Tijdens de superstille werking zal het koel/verarmings– vermogen
iets afnemen. Als de kamer niet koel/warm genoeg wordt tijdens
de superstille werking, zet dan de ventilatiesnelheid hoger.

Over de economy stand:
Als u de economy stand activeert door deze knop in te drukken
zal de airconditioner op ongeveer 70% van zijn vermogen gaan
werken. Hiermee bespaart u dus energie. Als deze functie wordt
gebruikt tijdens het koelen van een ruimte zal dit de luchtvochtigheid doen afnemen. Deze functie is dus uitermate geschikt om de
luchtvochtigheid te verlagen zonder dat de kamertemperatuur te
veel op loopt. Als de kamer echter niet koel of warm genoeg
wordt tijdens deze functie selecteer dan weer de gewone werking.
Als u de airconditioner uitzet vanuit de economy stand, zal hij bij
het volgende gebruik in de normale mode starten. U moet dus bij
elk gebruik de economy stand activeren. Als de werkingsfunctie
automatisch is zal de airconditioner nooit in de economy stand
gaan ook niet als u deze selecteert op de afstandsbediening.

