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Betjeningsvejledning
HomeVent® Betjeningsenhed BG03  

DA  │ Vejledning til betjeningsfelt

Standby: Hvis displayet ikke berøres i 30 sekunder, skifter visningen automatisk til den indstilling, 
der blev angivet under Skærm. Se Z4 "Indstillinger → Skærm".
Standbytilstanden afsluttes ved at berøre displayet. Displayet viser standardvisningen for det aktive 
driftsprogram.

Lagring af værdien: Ved skifte til en anden visning gemmes de angivne værdier, f.eks. dato, luftydelse, 
luftfugtighed.

Z1 Information: Visning af ugedag og dato (Z1.1), klokkeslættet (Z1.2) og rumtemperaturen 
(Z1.3).  
Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt, skal du se Z4 "Indstillinger → Dato/klokkeslæt".
Rumtemperatur (Z1.3) måles via en føler inden i betjeningsenheden.

Z2 Driftsprogram: Der er fem driftsprogrammer til rådighed, der hver angives med 
et symbol. Der er altid kun ét program aktivt. Det relevante symbol vises med rødt.

Automatik: Dette standardudluftningsprogram regulerer automatisk driften på 
den indstillede luftydelse (Z3.2). Hvis det er nødvendigt, reduceres 
luftfugtigheden til den angivne maksimale luftfugtighed (Z3.1). De angivne 
værdier vises på displayet (Z3) og kan indstilles ved at berøre dem. 
Den maksimale luftfugtighed (Z3.1) kan indstilles til mellem 30 - 65 %, og 
luftydelsen (Z3.2) til mellem 0 - 100 %.

Individuel: Med dette program tilpasser du luftydelsen til dine behov. Du kan 
definere forskellige luftydelser for tre tidsvinduer. Den angivne nominelle værdi 
for luftydelse (Z3) vises i displayet efter tidsvindue. Definition af tidsvindue og 
tilhørende luftmængde findes under Z4 "Indstillinger → Individuel".

CO2: Dette program styrer komfortventilationen analogt med luftkvalitet (CO2-
måling i betjeningsenhed). På displayet (Z3) vises den dertil påkrævede 
luftydelse i procent.

Party: Dette program styrer komfortventilationen i 3 timer med en luftydelse på 
100 %. Derefter skifter anlægget tilbage til det tidligere valgte driftsprogram. 
Party-funktionen kan når som helst nulstilles ved at vælge et andet program.

Fraværende: Dette program styrer rumudluftningen på en luftydelse på 15 % 
(sparetilstand).

Z3 Statusvisning: Visningen varierer efter valgt driftsprogram og beskrives sammen med 
det relevante program. 

Z4 Yderligere funktioner

Start: Ved at trykke på dette visningselement skifter visningen tilbage til visning 
af det aktive driftsprogram.

Indstillinger: Efter tryk på dette betjeningselement kan indstillingen af følgende 
punkter ændres:

Skærm: Du kan vælge mellem tre forskellige displayvisninger i 
standbytilstand. Det aktive valg er vist med et afkrydsningstegn.
FRA: Display er slukket.
TIDSVISNING: Displayet viser klokkeslæt.
START: Visning af det aktive driftsprogram med reduceret belysning. 
Standardleveringstilstand fra fabrik.

24 Dato/klokkeslæt: Indstilling af den aktuelle dato (dag.måned.år) og 
klokkeslættet (timer:minutter). Ved at trykke på pilen under eller over 
tallene kan værdien indstilles.

Individuel: Her kan du definere forskellige luftydelser for tre tidsvinduer. 
I vinduet "GENERELT" indstilles luftydelsen til 24 h. 
I både "TIDSVINDUE1" og "TIDSVINDUE2" kan der defineres et tidsrum 
med en luftydelse, som afviger fra den generelle indstilling. Tidsvinduet 
skal aktiveres (afkrydsningsmærke ved "aktiv"). 
"TIDSVINDUE2" har prioritet over "TIDSVINDUE1", som har prioritet 
over tidsvinduet "GENERELT". 

Sprog: Du kan vælge mellem fire sprog:
Tysk (forindstillet), engelsk, fransk, italiensk.

System/sommertid: Ved aktivering af dette visningselement stiller 
systemet automatisk om til sommertid.

Service: Dette menupunkt er forbeholdt Hoval Service og er 
adgangskodebeskyttet. Du lukker visningen ved at trykke på pilen i 
talblokken nederst til venstre.

Information: Ved aktivering af dette visningselement får du oplysninger om 
betjeningsenhedens softwareversion og kontaktoplysninger for kundeservicen. 

Drift: Ved aktivering af dette visningselement får du oplysninger, hvis der 
forekommer advarsler og/eller driftsforstyrrelser. 

til | fra: Ved aktivering af dette visningselement slår du rumudluftningen fra. 

Advarsler: 
Luftfilteret bliver automatisk overvåget. Ved tilsmudsning ses en orange visning på 
betjeningsenheden. Hvis fejlmeddelelsen forekommer, skal filteret under alle 
omstændigheder udskiftes af hygiejniske årsager. Efter udskiftning af filteret skal 
advarselsmeddelelsen på betjeningsenheden bekræftes. 
Oplysninger om filterudskiftning → se brugervejledningen til HomeVent®.

Driftsforstyrrelser: 
Driftsforstyrrelser vises med rødt på betjeningsenheden. Kontakt Hovals kundeservice, 
og informér om fejlmeddelelsen. 
Kontaktoplysninger → se nedenfor eller "Oplysninger".

Afbrydelse af strømforsyningen: Den angivne værdi gemmes i 12 timer. Derefter skal 
alle værdier angives igen.
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Fig.: Display med visning af driftsprogrammet "Automatonlike"

Hovals kundetjeneste står altid til din rådighed!

Danmark
Hoval a/s
Christiansmindevej 12C
8660 Skanderborg
Telefon +45 7199 1777
www.hoval.dk
info@hoval.dk

Fyrstendømmet Liechtenstein
Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz
Telefon +423 399 24 00
Fax +423 399 24 11
www.hoval.com
info@hoval.com
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