G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G

nl

AUTOMATISCHE STAND (= aanbevolen)
AUTO

Het ventilatiesysteem streeft automatisch naar een goede luchtkwaliteit aan de hand van CO2- en/of vochtmetingen
(indien sensoren in het systeem zitten). Dit gebeurt op een zo energiezuinig mogelijke manier, door enkel
vervuilde lucht af te voeren wanneer nodig. Zorg dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn.

HANDMATIGE STANDEN

Drukknop

Aanraakknop / LED

LED

Hierbij wordt de gemeten luchtkwaliteit genegeerd en voert
het systeem lucht af volgens onderstaande percentages
van de maximale capaciteit. Zorg bij midden- en hoogstand
dat handmatige ventilatieroosters geopend zijn.
AUTO

Laagstand

Middenstand

Hoogstand

10%*

50%*

100%*

→ 	
Ventilatiesysteem naar gevraagde stand voor:
• 1/2/3** x 15 minuten* voor een systeem zonder Tronic-rooster(s)
• 1/2/3** x 8 uur* voor een systeem met Tronic-rooster(s)

PERMANENTE
handmatige stand

KORT

2 x LANG
... tot de LED 5 seconden
groen oplicht na elke druk.

/

/

De LED van de gekozen stand zal even
fel wit oplichten ter bevestiging.

op

... tot de LED 5 seconden
groen oplicht.

AFWEZIGHEIDSSTAND
→ 	
Ventilatiesysteem naar laagstand tot een andere
stand gekozen wordt door de gebruiker

op

De LED zal 1 seconde groen
oplichten ter bevestiging.

1 x LANG

→ 	
Ventilatiesysteem naar gevraagde stand tot een
andere stand gekozen wordt door de gebruiker

BEDIENING MET
LICHTGEVENDE KNOPPEN

BEDIENING MET LED
IN HET MIDDEN

15 min / 8 h = 1 x
30 min / 16 h = 2 x
45 min / 24 h = 3 x

TIJDELIJKE
handmatige stand

AUTO

/

/

...tot de 4 LEDs even fel
oplichten. De gekozen stand zal
daarna magenta oplichten.

op
...tot de 4 LEDs even fel oplichten
na elke druk. De gekozen stand
zal daarna cyaan oplichten.

* De aangeduide tijden en percentages zijn standaard en kunnen afwijken naargelang de instellingen van de installatie.
** Sommige systemen bevatten geen tijdelijke standen voor 2 en 3 x drukken.

BETEKENIS LED-KLEUREN (enkel bij bediening met lichtgevende knoppen)
 ijdelijke
T
handmatige stand

AUTO

Automatische stand

 ermanente
P
handmatige stand

AUTO

Voorverwarming bezig
in ClimaTop-rooster

Afwezigheidsstand

Uitgebreide gebruikersinstructies vindt u op link.duco.eu/handleiding

AUTO

Wachten aub, initialisatie bezig
(na heropstart systeem)

