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Bediening modulaire ventilatorconvector

Waarschuwing:
Dit is een verkorte instructie voor het bedienen van de
modulaire ventilatorconvector. Lees voor de volledige
instructies en andere informatie de bij het toestel geleverde
handleiding.

Inleiding

De modulaire ventilatorconvector kan voorzien zijn van een
tiptoetsschakelaar (accessoire). Afhankelijk van de uitvoering bevat de
tiptoetsschakelaar 3, 4, 5 of 6 toetsen. Met deze toetsen kan de
gebruiker de volgende instellingen doen:

• Toestel in/uitschakelen.

• Ventilatorstand instellen – toets 1, 2 en 3.

• Verwarming instellen – toets 4 en 5 (PS-HE).

• Ventilatie instellen – toets 6 (PS-L).

Bij sommige toestellen kan de uitblaasrichting van een gemonteerd
uitblaasrooster naar wens worden veranderd.

Het is mogelijk dat op het toestel een thermostaat is aangesloten. Zie
dan de gebruikershandleiding van de fabrikant voor instructies.

Toestel in/uitschakelen

Het toestel is uit als geen van de LED’s boven toets 1, 2, of 3 brandt.
Schakel het toestel in door op toets 1, 2, of 3 te drukken.

Schakel het toestel uit door op de ventilatorstand-toets (toets 1, 2 of
3) te drukken waarboven de LED brandt. Het toestel stopt en de
LED boven de toets dooft. De linker LED boven toets 6 blijft (indien
aanwezig) branden.

Ventilatorstand instellen

Het toestel heeft drie ventilatorstanden. Door te kiezen voor een
hogere of lagere ventilatorstand kunt u respectievelijk meer of
minder verwarmen, koelen of ventileren.

Druk op toets 1 om het toestel in stand laag te schakelen.

Druk op toets 2 om het toestel in stand midden te schakelen.

Druk op toets 3 om het toestel in stand hoog te schakelen.

Opmerking:
Als de LED boven de toets waarop u drukt brandt, schakelt u het
toestel uit (zie Toestel in/uitschakelen).
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Verwarming instellen (PS-HE)

Opmerking:
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op toestellen met
elektrische verwarming (PS-HE).

Het toestel heeft twee verwarmingsstanden.

Druk op toets 4 om het toestel in stand laag te schakelen.

Druk op toets 5 om het toestel in stand hoog te schakelen.

Opmerking:
Als u op toets 5 drukt terwijl het toestel is ingesteld op
ventilatorstand laag, dan schakelt het toestel om veiligheidsredenen
automatisch naar ventilatorstand midden.

Ventilatie instellen (PS-L)

Opmerking:
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op toestellen met
een luchtklepmodule (PS-L).

Het toestel kent een ventilatiestand en een recirculatiestand.

Druk op toets 6 om het toestel in de ventilatiestand of in de
recirculatiestand te schakelen. Als de linker LED boven de toets
brandt staat het toestel in de recirculatiestand. Brandt de rechter
LED dan staat het toestel in de ventilatiestand.

Uitblaasrichting regelen

Bij sommige toestellen is het uitblaasrooster instelbaar. U kunt dan
de uitblaasrichting van het toestel regelen.

Houdt bij het instellen rekening met de volgende aanwijzingen:

- Blaas koude lucht 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.
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Copyright en handelsmerken

Alle informatie en tekeningen in deze handleiding zijn eigendom van Biddle en mogen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Biddle niet worden gebruikt (anders dan voor de bediening van het toestel),
gefotokopieerd, verveelvoudigd, vertaald en/of aan derden ter kennis gebracht.

De naam Biddle is een geregistreerd handelsmerk van Biddle bv.

Garantie

De garantiebepalingen zijn onderdeel van de leveringsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Op de leveringen en/of diensten in Nederland zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de
metaal- en de elektrotechnische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op de leveringen en/of diensten buiten
Nederland zijn de algemene leveringsvoorwaarden voor mechanische, elektrische en aanverwante
elektronische producten, zoals door ORGALIME in augustus 2000 (S2000) vastgesteld, van toepassing.

Biddle sluit te allen tijde gevolgschade uit.

Aansprakelijkheid handleiding

Hoewel grote zorg is besteed aan het waarborgen van correcte en waar nodig, volledige beschrijving van de
relevante onderdelen, wijst Biddle alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of
onvolkomenheden in deze handleiding van de hand.

Mocht u toch fouten of onduidelijkheden in de handleiding ontdekken, dan vernemen wij dat graag van u. Het
helpt ons de documentatie verder te verbeteren.

Biddle behoudt zich het recht voor de specificaties zoals vermeld in deze handleiding te wijzigen.

Voor meer informatie

Indien u opmerkingen of vragen heeft aangaande specifieke onderwerpen die betrekking hebben op het toestel,
aarzelt u dan niet contact op te nemen met Biddle.

Adres Nederland: Adres België:

Biddle bv Biddle nv
Postbus 15 Battelsesteenweg 455E
9288 ZG Kootstertille 2800 Mechelen

tel: 0512 33 55 55 tel: 015 / 28.76.76
fax: 0512 33 14 24 fax: 015 / 28.76.77
e-mail: biddle@biddle.nl e-mail: biddle@biddle.be
internet: www.biddle.nl
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