GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:
UTY-RNNXM
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Instellen van de datum en tijd

2

1
Druk op de timer functie (CLOCK
ADJUST) knop voor 2 seconden
of meer. De tijdweergave op het
scherm gaat knipperen.

Druk op de DAY knop en
selecteer de juiste dag. Er
verschijnt een
om de
geselecteerde dag.
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SU MO TU WE TH FR

Druk op de start/stop knop
Werkingslamp:
AAN:
brandt helder
UIT:
brandt niet

VB: Maandag 10:00

Gebruik de tijd instelknoppen om de juiste tijd in te
stellen. Druk herhaaldelijk om in stappen van 1 minuut
de tijd te wijzigen, of hou de knoppen ingedrukt om in
stappen van 10 minuten de tijd te wijzigen.

KOELEN

DROGEN

VENTILEREN

Energiebesparing in-/uitschakelen

MEDIUM

LAAG

VERWARMEN

DAY OFF
SET

Druk op de ECONOMY knop om
de energiebesparing in of uit te schakelen.

LAGER

Kinderslot
DAY

Druk op de ventilatie knop
om de snelheid aan te passen:

HOOG

SET BACK

Om te schakelen tussen 12 en 24-uurs
weergave drukt u op de SET BACK knop.
Druk nogmaals op de timer functie
(CLOCK ADJUST) knop om de instelling
op te slaan.

Temperatuur instellen:

Druk op de functie knop om de gewenste
functie te kiezen. Indien u DROGEN kiest
dan zal de ventilator werken in de stand
AUTO.
AUTOMATISCH

Ventilatiesnelheid instellen

4

SA

Functie kiezen

Aan/uit zetten

AUTO

C

Start/Stop knop
Temperatuur instel knoppen
Mode knop
Fan knop
Economy knop
Timer Mode (CLOCK ADJUST) knop
DAY (DAY OFF) knop
SET BACK knop
Set Time knop
TIMER DELETE knop
TIMER SET knop
Vertical Airflow Direction and Swing
knop
Horizontal Airflow Direction and Swing
knop
Filter knop
Werkings lampje
Tijd en klok display
Werkingsfucntie display
Ventilatiesnelheid display
Vergrendeling display
Temperatuur display
Functie display
Ondooien
Thermo sensor
Economy
Verticale Swing
Horizontale Swing
Filter

HOGER

Instelbaretemperatuur:
AUTO .......................... 18 to 30 °C
KOELEN/DROGEN....18 to 30 °C
VERWARMEN............ 16 to 30 °C

Hou de DAY (DAY OFF) knop en de SET
knop tegelijkertijd 2 sec. ingedrukt om
het kinderslot te activeren. Druk
de twee knoppen opnieuw 2 sec.
in om het kinderslot te deactiveren.
Wanneer het kinderslot is ingeschakeld
zal er
op het scherm verschijnen.
Indien er een knop wordt ingedrukt tijdens het kinderslot zal
er CL op de display knipperen.

GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:
UTY-RNNXM
TIMER FUNCTIES

WEEK TIMER

OFF timer (UIT)

WEEK

Gebruik deze functie om de airconditioner te laten stoppen na de ingestelde tijd. De maximaal instelbare
tijd is 24 uur.

Starten

Annuleren
SU MO TU WE TH FR

SA

DELETE

ON timer (AAN)
Gebruik deze functie om de airconditioner te laten starten na de ingestelde tijd. De maximaal instelbare
tijd is 24 uur.

3 6 9 12 15 18 21

WEEK timer

Als de week timer is geselecteerd zal de
timer automatisch starten.

Gebruik deze functie om de werkingstijden van elke dag in te stellen.
Gebruik de DAY OFF om voor elke dag van de week in te stellen hoe laat de airconditioner uit gaat.
U kunt deze functie ook gebruiken om alle dagen ineens in te stellen.

U kunt deze functie gebruiken om de temperatuur in te stellen tijdens de werking van de airconditioner.
Deze functie tegelijkertijd met de timer functie worden gebruikt.

Afwezigheid instellen (DAY OFF)

1

AAN/UIT TIMER
De AAN/UIT timer instellen
Druk op de timer functie knop (CLOCK
ADJUST) om de AAN (ON) of OFF (UIT)
timer te selecteren.

2

SU MO TU WE TH FR

Van 1 tot 24 uur
Geen display

NON
STOP

UIT
TIMER

AAN
TIMER

3

DAY
DAY OFF

4

DAY
DAY OFF

Tijdens de week timer,
drukt u de SET knop voor 2
seconden of meer in op de
day.

VB. timer uit na 6 uur.

SU MO TU WE TH FR

Selecteer de dag voor de
afwezigheid.

SA

Houd de DAY (DAY OFF)
knop 2 seconden of langer
ingedrukt om de DAY OFF te
selecteren.

SU MO TU WE TH FR

: dag dat afwezigheid is ingesteld

Annuleren

Volg dezelfde stappen als voor het
instellen.

3 6 9 12 15 18 21

Annulerenvandetimer:
Druk op de DELETE knop om de timer te annuleren.
De timer aan/uit kan ook geannulleerd worden door een andere timer functie te kiezen.

OPMERKINGEN
•
•

WEEK TIMER

U kunt de afwezigheid alleen instellen voor dagen waarvan de timer is ingesteld.
Indien de werkingstijd meerdere dagen bedraagt, zal de afwezigheid als volgt werken:
shown below.

Normaal

Met overlappende dagen

AFWEZIGHEID

De week timer instellen

1

Druk de SET knop voor 2
seconden of meer in om de
afwezigheid te bevestigen.

SA

VB. de afwezigheid is ingesteld voor maandag.
•
•

SET

SA

Druk op de tijd instel knoppen om de tijd te selecteren.
Nadat de tijd is ingesteld start de timer automatisch.
De tijd die weergegeven wordt zal aftellen.

WEEK
TIMER

2

SET

3 6 9 12 15 18 21

DELETE

Druk op de DELETE knop om de
timer mode te annuleren.
De timer mode kan ook
geannuleerd worden door de timer
functie te veranderen.

•

De werkingstijd voor de huidige dag
wordt weergegeven.

TEMPERATUUR timer

1

•

3 6 9 12 15 18 21
VB. Werkingstijd 7:00-18:00

SU MO TU WE TH FR

2

SA

AAN

UIT

AAN

AAN
UIT
WEEKTIMER

WEEKTIMER

WEEKTIMER
Voorgaande dag

•

AFWEIZGHEID

UIT

Ingestelde dag

Volgende dag

Voorgaande dag

AAN
UIT
WEEKTIMER
Ingestelde dag

Volgende dag

De afwezigheid kan slechts eenmalig worden ingesteld. Deze zal na bij herhaling opnieuw dienen te worden ingesteld.
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Druk op de SET knop voor 2 seconden
of langer.

Druk op de timer functie knop (CLOCK ADJUST) om de week timer te selecteren.

3

TEMPERATUUR TIMER
Temperatuur timer instellen

1

De dag selecteren

ALL
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SET BACK

SU MO TU WE TH FR

SA

Als er geen actuele
SET BACK temperatuur instelling is, zullen
er twee strepen op de
display verschijnen.

3 6 9 12 15 18 21

2

1

SU MO TU WE TH FR

Druk op de DAY knop om de juiste dag te selecteren en druk op de
SET knop om te bevestigen.
Alle dagen kunnen tegelijkertijd worden geselecteerd.
Er verschijnt een
om elke dag.
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3 6 9 12 15 18 21

3

Timer instellen

ON-1

3

2

OFF-1

ON-2

SU MO TU WE TH FR

SU MO TU WE TH FR

2

4

3
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VB: alle dagen tegelijk geselecteerd

Volg dezelfde stappen om de dag en tijd te selecteren als bij de week timer.

OFF-2

3 6 9 12 15 18 21

4

Temperatuur instellen

Druk op de temperatuur instel knoppen om
de temperaturen te selecteren.

SU MO TU WE TH FR

De timer instellingen verwijderen

DELETE

3 6 9 12 15 18 21

4

Herhaal stap
and .
Om de week timer te bevestigen drukt u
button for 2 seconds or more.

Indien u de DELETE knop indrukt gedurende

3

5

SA

VB. Werkingstijd 15:00-22:00–

SET

3

SA

SA

VB. de timer is ingesteld van 7:00 tot 18:00.

4

stap
or , zal de ingestelde tijd voor de
geselecteerde dag worden verwijderd.
Indien alle dagen geselecteerd zijn zullen de
voor alle dagen worden verwijderd.

ON

SET BACK temperatuur
Normale temperatuur

28°C

24°C

OFF

3

4

Herhaal stap
en
.
Druk op de SET knop voor 2 seconden of meer om de instellingen
op te slaan.

24°C

Temperatuur timer werking
Annuleren

To start

OPMERKINGEN
•
•

Werkingstijd selecteren

1

Druk op de tijd instel knoppen om de tijd te selecteren en druk op SET
om te tijd te bevestigen en herhaal dit om meer timer tijden in te stellen.
Er kunnen twee timer aan (ON) en twee timer uit (OFF) punten worden ingesteld per dag.
Druk op de DAY knop om terug te gaan en de timer in te stellen voor andere dagen.

5

Dag selecteren

Als er een werkingstijd is ingesteld zal er een
verschijnen op bij de geselecteerde tijden.

1

Druk op SET knop voor meer
d a n 2 seconden.

Druk op de SET BACK knop om de temperatuur timer weergave
op het scherm te krijgen.
De temperatuur timer werkingstijd en instellingen zullen worden
weergegeven.

SA

2

SET BACK

De werkingstijd kan geselecteerd worden in stappen van 30 minuten.
De UIT tijd kan desgewenst voor een tijdstip op de volgende dag worden geselecteerd.

SU MO TU WE TH FR

SA

DELETE

SET BACK

1
VB. weergave gedurende temperatuur timer functie.
(De werkingstijd wordt niet weergegeven.
Druk op de SET BACK knop. Het temperatuur timer symbool verschijnt voor
5 seconden op de display, en de timer start automatisch.

2

Druk op ce SET BACK knop, dan op de
DELETE knop terwijl het temperatuur
timer symbool wordt weergegven.

OPMERKINGEN
•
•
•

De temperatuur timer veranderd alleen de temperatuur en kan niet worden gebruikt om de airconditioner te starten of stoppen.
De temperatuur timer kan twee keer per dag worden ingevoerd, echter met dezelfde temperatuur instelling.
De temperatuur timer kan gebruikt worden in combinatie met andere timer functies.

