
GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET  

BEDIENEN VAN UW AIRCONDITIONER. 

Voor Fuji Electric bedieningen van het type: 

AR-RAH2E 

Bediening: 

21. Infrarood signaal zender  

22. Functie knop (MODE)  

23. 10º functie knop  

24. Temperatuur instellingsknop  

25. Verdamper droogsysteem knop (coil dry) 

26. Slaap tijdklok knop (sleep) 

27. Tijdklok knop (timer mode) 

28. Luchtstroom knop (fan) 

29. START/STOP knop  

30. ECONOMY knop  

31. „Bevestig‟ knop (set) 

32. Swing knop  

33. Tijd/timer wijzigen knop (+/-)  

34. Tijdsinstelling knop  

35. 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 functio-

neert. Als de knop onder normale omstandigheden wordt inge-

drukt, 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.  

36. Reset knop  

 

Display: 

38. Zender indicatie  

39. Ventilatie snelheid weergave  

40. Swing weergave  

41. Tijdklok functie weergave  

42. Klok weergave  

43. Temperatuur instelling weergave  

44. Economy weergave  

45. Werkingsfunctie weergave  

46. Verdamper droogsysteem weergave  

47. Slaap functie weergave  



21.  Infrarood signaal zender   

22. Functie knop (MODE)  

 Elke keer als de knop wordt ingedrukt zal de functie veranderen in de volgende volgorde: 

 Ongeveer drie seconden later zal het volledige scherm weer verschijnen.  

23. 10º functie knop  

 Als u deze functie inschakelt wordt de kamertemperatuur gehandhaafd op 

 een minimum van 10°C om te voorkomen dat de kamertemperatuur te veel daalt. 

24. Temperatuur instellingsknop  

 Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in. 

 ▲ indrukken om de temperatuur hoog in te stellen  

 ▼ indrukken om de temperatuur lager in te stellen  

 Temperatuur bereik overzicht:   Automatisch (AUTO): 18-30 ºC  

       Verwarmen (heating): 16-30 ºC  

       Koelen/drogen (cool/dry): 18-30 ºC  

25. Verdamper droogsysteem knop (coil dry) 

 De binnenunit kan gedroogd worden door op de DROGE VERDAMPER knop (coil dry) te drukken op de afstand

 bediening 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. 

26. 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. 

27. Tijdklok knop (timer mode) 

 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 ach-

 teruit 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 tijdsinstel-

 ling weer te geven waarvan de werking als eerst komt. 

28. 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.  

29. START/STOP knop  

 Hiermee schakelt u de unit aan of uit. 

30. ECONOMY knop  

 Met deze knop werkt de unit op maximaal 70% van zijn vermogen. 

31.  ‘Bevestig’ knop (set) 

32. Swing knop  

 Hiermee bepaalt u de uitblaas richting volgens hiernaast staand voorbeeld: 

33.  Tijd/timer wijzigen knop (+/-)  

34. Tijdsinstelling knop \ 

 Hiermee kunt u de tijd instelfunctie activeren. 

35.  Test run knop 

 Deze knop wordt gebruikt bij de installatie van de airconditioner, en wordt niet gebruikt onder normale omstandig

 heden, omdat de thermostaat van het binnendeel daardoor niet meer goed functioneert. Als de knop onder nor

 male 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.  

36. Reset knop  

 Deze knop reset de airconditioner. 


