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VENTILATORCONVECTOR
Algemeen

Dit is een korte instructie voor het dagelijks gebruik van de 
ventilatorconvector. Zie voor volledige instructies en andere 
informatie de bij het toestel geleverde handleiding.

Waarschuwing:w Voor een veilig gebruik van het toestel:

• Steek geen voorwerpen in de openingen.

• Blokkeer de aanzuig- en uitblaasopeningen niet.

• De bovenkant van het toestel kan heet worden.

In- en uitschakelen

Dagstand en nachtstand

• Druk kort op de -toets om het toestel op de dag- of 
nachtstand te zetten. 

Het -symbool geeft aan dat het toestel in de dagstand 
staat. Het -symbool geeft aan dat het toestel in de nacht-
stand staat.

Ruststand

• Druk 3 seconden op de -toets om het toestel in of uit 
de ruststand te zetten.

Als het toestel in de ruststand staat, brandt de LED op het 
bedieningspaneel en is het display leeg.

Tijdschakelklok

Het -symbool geeft aan dat het toestel door een tijdscha-
kelklok wordt bediend. U kunt het toestel dan niet zelf in de 
dag- of nachtstand zetten.

LED
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VERKORTE GEBRUIKERSINSTRUCTIE
Temperatuur regelen

Verwarmen of koelen

Het -symbool geeft aan dat het toestel verwarmt.

Het -symbool geeft aan dat het toestel koelt.

Ruimtetemperatuur instellen

• Druk op de - of -toets om de gewenste ruimte-
temperatuur te verhogen of te verlagen.

De grote cijfers geven de huidige ruimtetemperatuur aan.

De kleine cijfers geven de door u ingestelde (gewenste) ruim-
tetemperatuur aan. Deze verschijnt kortstondig als u de instel-
ling wijzigt.

Verwarming of koeling versnellen

• Druk op de -toets om het versneld verwarmen of koe-
len te starten of te stoppen.

Het -symbool geeft aan dat het versnellen in werking is.

Het versnellen werkt alleen zolang het temperatuurverschil 
groter dan 1,5 ºC is.

Ventileren en recirculeren

Alleen bij modellen met ventilatie, 
of ventilatie én recirculatie

Stel de ventilatiehoeveelheid in door herhaaldelijk op de 
-toets te drukken: 

• ventileren in stand 1 (laag)

• ventileren in stand 2 (midden)

• ventileren in stand 3 (hoog)

• recirculeren
(alleen bij modellen met ventilatie én recirculatie)

• nogmaals drukken: terug naar ventileren in stand 

huidige ruimtetemperatuur

ingestelde ruimtetemperatuur
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VENTILATORCONVECTOR
Overige aanduidingen

Vervuiling van het filter

Het aantal ‘gevulde’ driehoekjes geeft aan hoe lang het filter in 
gebruik is. Als de aanduiding verschijnt, moet het fil-
ter worden vervangen of gereinigd.

Externe regelingen

Het -symbool geeft aan dat een signaal van een externe 
regeling in werking is op het toestel. Het is mogelijk dat 
bepaalde toetsen dan niet of slechts beperkt werken.

Storingen

De aanduiding  geeft aan dat er een storing is. Daar-
naast wordt de storingscode weergegeven.

Als een storingscode wordt weergegeven zonder de 
aanduiding , is de storing inmiddels opgeheven.

Waarschuw de beheerder als er een storing optreedt.

Opmerking:n Onthoud of noteer de storingscode: deze verdwijnt zodra 
u een toets indrukt.

Uitblaasrichting regelen

Standaard bij modellen met omkasting,
optioneel bij inbouwmodellen

In het uitblaasrooster zitten één of meer pookjes waarmee u 
de uitblaasrichting kunt regelen. Trek het pookje naar buiten 
en duw het in de gewenste richting.

Houd bij het instellen rekening met het volgende:

• Blaas koude lucht bij voorkeur langs een oppervlak (zoals 
een wand of een plafond) de ruimte in.

• Blaas warme lucht direct, onder een geringe hoek de 
ruimte in.

• Richt de straal die uit het toestel komt niet op plaatsen 
waar personen zich langere tijd kunnen bevinden, zoals een 
werkplek.

storingscode
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