GEBRUIKERSHANDLEIDING
VOOR EEN FUJI ELECTRIC AIRCONDITIONING BEDIENING VAN HET TYPE:
AR-REA2E
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INSTELLEN VAN DE DATUM EN TIJD
Alvorens u de airconditioner ingebruik neemt is het raadzaam om de tijd en dag in te stellen. Dit om eventueel later geen prbolemen te krijgen indien u
de timer functies gaat gebruiken.
1. Druk op de CLOCK ADJUST knop
2. Kies met de SELECT knop de dag van de week
3. Druk op NEXT
4. Kies met de SELECT knop de juiste tijd.
5. Druk op de SEND knop om de instellingen naar de airconditioner te zenden.

WERKING
Werkingsfunctie kiezen
1.
Druk op de START/STOP knop.
2.
Druk op de MODE knop.
Elke keer dat de knop ingedrukt wordt zal de werkingsfunctie veranderen:

AUTO

Ventilatiesnelheid instellen
Druk op de FAN knop. Elke keer dat de FAN knop ingedrukt wordt zal de snelheid aangepast worden:

DROGEN

KOELEN

FAN

VERWARMEN

Na ongeveer 3 seconden zal de volledige display weer terug komen.
Temperatuur instellen
Druk op de TEMP. knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen.
Na ongeveer 3 seconden zal de normale weergave weer verschijnen.
In te stellen waarden:
AUTO
18-30 °C
Koelen/drogen
18-30 °C
Verwarmen
16-30 °C

(AUTO)

(HOOG)

(MED)

(LAAG)

(SUPER LAAG)

Superlage ventilatie stand
De ventilatiesnelheid wordt aangepast om de het gleuidsniveau te verminderen.
Deze functie kan niet worden geselecteerd in de DROGEN stand.
De capaciteit neemt af tijdens deze functie, indien de ruimte niet op temperatuur
komt dient u een andere ventilatiesnelheid te selecteren.

KRACHTIGE WERKING

Wordt gebruikt om een ruimte snel op temperatuur te brengen. Deze activeert u nadat de airconditioner aan staat door middel van de POWERFUL knop. De krachtige
werking zal maximaal 20 minuten duren. Indien de gewenste temperatuur eerder wordt bereikt dan 20 minuten zal deze automatisch gestopt worden. Tijdens de
krachtige werking kunt u niet de luchtrichting en ventilatiesnelheid aanpassen. De krachtige werking kan niet in combinatie met de economische werking of de laag
geluidsniveau voor de buitenunit.

ECONOMISCHE WERKING
De economische werking activeert u door op de ECONOMY knop te drukken als de airconditioner aanstaat. Op deze manier
zet u hem ook weer uit.Tijdens de economische werking zal de airconditioner nog ongeveer 70% van zijn capaciteit
overhouden voor koelen en verwarmen. Indien de ruimte niet warm of koud genoeg wordt dient u de economische werking
niet te gebruiken. De economische functie kan niet tegelijkertijd met de krachtige werking worden geselecteerd. Indien u de
airconditioner uit zet tijdens de econmoische werking zal de airconditioner in de normale werking gaan indien u hem weer aanzet.

LUCHTSTROOM AANPASSEN

Elke keer dat de SET knop wordt ingedrukt verander de luchtstroom:
1

2

3

4

5

OPERATION TIMER

: Lighting

Druk op de SET knop.
1

Indicatie lampen binnenunit
ECONOMY

: OFF

Aanpassen van de links/rechts louvers.
Beweeg de louvres in de gewenste richting.

6

Rechts-links louvres

2
3
4
5
6

2 knoppen

7

Knop

Swing functie gebruiken
Als de swing functie worde gebruikt zullen de louvres automatische op en neer bewegen. Deze activeert u door op de SWING knop te drukken. Om de swing functie
uit te zetten drukt u nogmaals op deze knop. De louvres zullen automatisch bewegen:
in de stand koelen / drogen:
stand 1-3
in de stand verwarmen:
stand 3-6 (type 7, 9, 12)
stand 4-6 (type 14)
Het kan voorkomen dat de swing tijdelijk stopt als de ventilator niet draait of als deze op lage snelheid draait.

10 °C FUNCTIE

Met de 10 graden functie kunt u de ruimte vorstvrij houden indien u langere tijd niet aanwezig bent. Om deze functie te activeren drukt u op de 10º HEAT knop op uw
afstandsbediening. Het ECONOMY lampje op uw binnendeel zal gaan branden. Om deze functie uit te schakelen drukt u nogmaals op de 10º HEAT knop.

AUTOMATISCHE WERKING
Indien uw afstandsbediening defect is of deze zoek is geraakt. U gebruikt de automatische functie door de kap te openen en de MANUAL AUTO 3 seconden ingedrukt
te houden. De airconditioner gaat dan in de automatische stand werken, op een ingestelde temperatuur van 24ºC.

BUITENUNIT LAAG GELUIDSNIVEAU WERKING

U kunt het geluidsniveau van de buitenunit onderdrukken door de LOW NOISE knop op uw bediening in te drukken. De compressor frequentie en de rotatiesnelheid van
de ventilator in de buitenunit zullen dan afnemen. Dit lage geluidsniveau komt vooral tot zijn recht indien er weinig omgevingsgeluid is, bijvoorbeeld in nachtelijke uren.
Werking: laag geluidsniveau inschakelen:
laag geluidsniveau uitschakelen:

druk de LOW NOISE knop in, op de bediening verschijnt LOW NOISE.
druk de LOW NOISE knop in, op de bediening verwdijnt LOW NOISE.

Over de laag geluidsniveau werking.
De laag geleuidsniveau werkintg kan worden geactiveerd tijdens koelen, verwarmen, en automatische werking. Deze functie kan niet worden geactiveerd tijdens de
ventilatie of drogen stand.
De laag geluidsniveau functie blijft actief totdat deze is uitgeschakeld. Indien u de airconditioner stopt tijdens de laag geluidsniveau werking zal deze de volgende keer dat
de airconditioner aangaat weer actief zijn.
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AAN/UIT TIMER (ON/OFF)
- ON TIMER:
De airconditioner gaat aan op de door u ingestelde tijd.
- OFF TIMER:
De airconditioner stop op de door u ingestelde tijd.
- Zorg ervoor dat de klok goed staat ingesteld alvorens u de ON/OFF timer gaat gebruiken (zie het voorblad).
DE ON/OFF TIMER GEBRUIKEN:
1.
Druk op de TIMER SETTING knop
2.

.

Aan het begin zal er ‘WEEKLY’ knipperen, dus druk op de SELECT knop
te kiezen binnen de ‘ON/OFF’ functie. Druk op de NEXT knop

3.

Druk op de SELECT knop

4.

Druk op de SEND

om ‘ON’ of ‘OFF’
.

om de gewenste ‘ON’ of ‘OFF’ timer tijd in te stellen.
knop om de instellingen te verzenden naar de airconditioner.

Indien u het instellen halverwege wilt annuleren kunt op op de TIMER SETTING knop

drukken.

Om de ‘ON/OFF’ timer te annuleren nadat deze is ingesteld drukt u de ON/OFF knop

in, ‘ON/OFF’ verdwijnt van het displaty.

PROGRAMMEER TIMER
- De programeer timer stelt u in staat om de OFF en ON timer in te laten herhalen. De airconditioner zal dus iedere 24 uur op het ingestelde tijdstip aan en uit gaan.
- Zorg ervoor dat de klok goed staat ingesteld alvorens u de ON/OFF timer gaat gebruiken (zie het voorblad).
DE PROGRAMMEER TIMER GEBRUIKEN:
1.
Druk op de TIMER SETTING knop
2.

.

Aan het begin zal er ‘WEEKLY’ knipperen, dus druk op de SELECT knop
te kiezen binnen de ‘ON/OFF’ functie. Druk op de NEXT knop

3.

om
.

Druk op de SELECT knop

om de gewenste ON tijd te selecteren.

Druk op de NEXT knop

.

4.

Druk op de SELECT knop

om de gewenste OFF tijd te selecteren.

5.

Druk op de SEND knop

.

Knipperend

Indien u het instellen halverwege wilt annuleren kunt op op de TIMER SETTING knop
Om de ‘ON/OFF’ timer te annuleren nadat deze is ingesteld drukt u de ON/OFF knop

drukken.

”・“

”.

Airconditioner stoppen terwijl de
timer is ingesteld:

in, ‘ON/OFF’ verdwijnt van het displaty.

Druk op de START/STOP knop

.

SLAAP TIMER

U kunt een enkele OFF timer in programmeren voordat u gaat slapen. De airconditioner zal dan automatisch de temperatuur instelling aanpassen zodat u comfortabel
slaapt. Als u eenmaal de slaap timer heeft ingesteld kunt u eenvoudig de volgende keer de slaap timer activeren door op de SLEEP knop te drukken.
DE SLAAP TIMER GEBRUIKEN:
1.
Druk op de TIMER SETTING KNOP
2.

3.

4.

.

Aan het begin zal er ‘WEEKLY’ knipperen, dus druk op de SELECT KNOP
Druk op de NEXT knop

.

Druk op de SELECT knop

om de gewenste OFF tijd te selecteren.

knop:

(30 min)
0.5U

knop:

9U

Druk op de SEND

1U
7U

2U
5U

3U
3U

5U

7U

2U

1U

om ‘SLEEP’ te selecteren.

9U
0.5U
(30 min)

knop.

Knipperend “

Indien u het instellen halverwege wilt annuleren kunt op op de TIMER SETTING knop
Om de slaap timer te annuleren terwijl deze is ingesteld drukt u op de SLEEP knop

”・“

”.

De airconditoner stoppen terwijl de
timer is ingesteld:

drukken.

Druk op de START/STOP knop

.

. ‘SLEEP’ verdwijnt van de display.

De slaap timer werkt als volgt: - tijdens koelen zal de ingestelde temperatuur automatisch elk uur met 1° worden verhoogd totdat er een totale verhoging van 2° is
gerealiseerd
- tijdens verwarmen zal de ingestelde temperatuur elk half uur met 1° worden verlaag totdat er een totale verlaging van 4° is gerealiseerd.
Verwarnen:

ingestelde temperatuur
1 °C 2 °C

3 °C

4 °C

Koelen:

30
minuten

Set tijd
1 uur

1 uur
1 uur
30 minuten
set tijd

Ingestelde temperatuur

1 °C

2 °C
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WEEK TIMER
Met de week timer kunt de OFF en ON timer kunnen worden gecombineerd met de week timer. Er kunnen vier schakelpunten per dag tot en 28 voor een week worden
ingesteld. Voordat u aan de slag gaat met de week timer dient u er zeker van te zijn dat de klok en dag goed staan ingesteld (zie voorblad).
Voorbeeld hoe een timer in te stellen 1 (airconditioner aan en uit laten gaan in verband met aanwezigheid):
Maandag tot en met vrijdag: programma 1 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 24° om 7:00 uur ‘s morgens
programma 2 schakelt de airconditioner uit om 9:00 uur ’s morgens
programma 3 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 26° om 17:00 uur ‘s middags
programma 4 schakelt de airconditioner uit om 23:00 uur ’s avonds
Zaterdag en zondag:
geen instellingen voor programma 1 tot en met 4
Voorbeeld hoe een timer in te stellen 2 (weektimer wordt gebruikt om de temperatuur aan te laten passen):
Maandag tot en met zondag: programma 1 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 22° om 7:00 uur ‘s morgens
programma 2 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 24° om 9:00 uur ‘s morgens
programma 3 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 26° om 17:00 uur ‘s morgens
programma 4 schakelt de airconditioner in op een temperatuur van 22° om 22:00 uur ‘s morgens
DE WEEK TIMER INSTELLEN:
1.
Druk op de TTIMER SETTING knop
2.

Selecteer het programma en de dag door op de SELECT knop

Program

1Week

Program

Monday Program

Druk op de NEXT knop
3.

4.

, als eerste zal ’WEEKLY gaan knipperen’. Druk op de NEXT knop

Gebruik de SELECT

Tuesday

Program

te drukken. Hieronder ziet u enkele voorbeelden:

Sunday

Program

1Week

Program

Monday

Program

Saturday Program

knop om de werking met ON timer, OFF timer of zonder timer te selecteren.

Werking zonder timer
1. Druk op de NEXT knop

om terug te gaan naar stap 2.

2. Druk op de SEND knop

om af te sluiten

Druk op de NEXT knop

.

Druk op de SELECT knop

om de gewenste ON of OFF tijd te kiezen. Indien u bij stap 3 OFF heeft geselecteerd drukt u op de NEXT

Druk op de NEXT knop

Sunday

als het gewenste programma nummer en de dag die u wenst knippert.

om terug te gaan naar stap 2 en de overige instellingen te programmeren. Hierna drukt u op de SEND

5.

.

knop

knop.

.

Druk op de SELECT knop

om de temperatuur in te stellen. Indien u naar de volgende instelling wilt druk u op de NEXT knop

,

om terug te gaan naar stap 2 en de volgende instelling te configureren.
6.

Om de instellingen te completeren druk u op de SEND

DE WEEK TIMER CONTROLEREN
1.
Druk op de TIMER SETTING knop

knop.

, ‘WEEKLY’ gaat knipperen. Druk op de NEXT knop

2.

Controleer het programma, de dag en de tijd door op de SELECT knop

3.

Druk op de TIMER SETTING knop

DE WEEK TIMER UITSCHAKELEN
1.
Druk op de WEEKLY knop
2.

.

te drukken.

om terug te keren naar het gewone scherm.
indien ‘WEEKLY’ op het display staat.

‘WEEKLY’ zal verdwijnen van de display.

OPMERKINGEN

U KUNT NIET DE WERKINGSFUNCTIE INSTELLEN. DUS PROGRAMMEREN VAN KOELEN OF VERWARMEN IS NIET MOGELIJK. DE AIRCONDITIONER ZAL
NA HET INSCHAKELEN VIA DE WEEK TIMER IN DEZELFDE WERKINGSFUNCTIE WERKEN ALS TOEN DE AIRCONDITIONER UIT IS GEGAAN.
INDIEN U DE OFF TIMER EN ON TIMER VOOR DEZELFDE TIJD INPROGRAMMEERD ZAL DE ON TIMER VOORRANG KRIJGEN.
INDIEN ER EEN STROOMONDERBREKING IS GEWEEST DIENT U OPNIEUW DE TIJD IN TE STELLEN EN TE ZENDEN NAAR DE AIRCONDITIONER!
U KUNT DE WEEK TIMER NIET IN COMBINATIE GEBRUIKEN MET DE SLAAP TIMER.

