HANDLEIDING
BEDIENINGSEENHEID
MINI LG 350 / LG 450
Uw compacte ventilatie-eenheid van PICHLER is uitgerust met debedieningseenheid MINI LG 350 / LG 450.
Deze beknopte handleiding toont u de belangrijkste functies.

Bedieningsknoppen MINI LG 350 / LG 450
Het apparaat wordt bediend met behulp van 4 drukknoppen.
Zomerstand

[+]-knop

Winterstand

[-]-knop

Verder geven 7 ledlampjes de huidige status
van het verluchtingstoestel aan, evenals een
filtercontrole- en eventuele storingsmelding.
1 Zomerstand
2 Winterstand
3 Verluchtingsniveau 1 (gereduceerde verluchting)
4 Verluchtingsniveau 2 (normale verluchting)
5 Verluchtingsniveau 3 (intensieve verluchting)
6 Filtercontrolemelding
7 Storing
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Bediening MINI LG 350 / LG 450
Inschakelen
Druk op de knop [+] totdat er een groen ledlampje oplicht in het
ventilatorsymbool.

[+]-knop en [-]-knop
De [+]-knop en de [-]-knop worden gebruikt om het verluchtingsniveau
te veranderen:
• Standby (er brandt geen ledlampje) / Standaard verluchting
(onderste ledlampje knippert)
Naar gelang de configuratie van de installatie kan de installatie in de stand
Standby of Standaard verluchting (onderste ledlampje knippert) gezet worden.
• Verluchtingsniveau 1 (onderste ledlampje)
• Verluchtingsniveau 2 (middelste ledlampje)
• Verluchtingsniveau 3 (bovenste ledlampje)
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Bedrijfsmodus
Met de linker symboolknoppen wisselt u tussen de
zomer- / winter- / en automatische stand.
Zomerstand: De zomer- of bypass-stand ondersteunt de verkoeling van de
woonruimte en wordt aangegeven door het ledlampje naast het zomersymbool.
Winterstand: In de winterstand wordt de buitenlucht steeds over de
warmtewisselaar geleid. Deze stand wordt aangegeven door het ledlampje
naast het wintersymbool.
Automatische stand in-/uitschakelen: Door gelijktijdig de knoppen [Zomer] en
[Winter] in te drukken, wordt de Automatische stand geactiveerd. In deze stand
wisselt het apparaat, afhankelijk van de buitenluchttemperatuur, zelfstandig
tussen de zomer- en de winterstand. Als de Automatische stand ingeschakeld is,
branden zowel het zomer- als het winter-ledlampje. Door op de knop [Zomer] of
[Winter] te drukken wordt de Automatische stand uitgeschakeld.

Storing
Op de rechter onderkant bevindt zich het ledlampje voor foutmeldingen.
Neem hiervoor contact op met uw installateur!

5
SEC.

5
SEC.

Filtercontrole
Na afloop van de filterlevensduur (fabrieksinstelling 90 dagen) meldt de
bedieningseenheid dat de filters gecontroleerd moeten worden. Dit wordt
aangegeven met behulp van het betreffende ledlampje dat dan geel oplicht.
Zet na het vervangen van een filter de filterteller terug. Druk hiervoor
5 seconden tegelijkertijd op de [+]-knop en de [-]-knop. Na het indrukken
van deze combinatie van knoppen verdwijnt de filtermelding.

Voortijdig vervangen van filters
Als de luchtfilters voortijdig worden vervangen, moet de filterteller
teruggezet worden zonder dat er een filtermelding is.
Ook hiervoor drukt u 5 seconden tegelijkertijd op de [+]-knop en de [-]-knop.

Verluchtingstoestel uitschakelen
Als u werkzaamheden uitvoert die veel stof veroorzaken, schakel dan
het verluchtingstoestel in de stand Standby.
Druk nadat verluchtingsniveau 1 is bereikt nogmaals op de knop [-],
totdat er geen ledlampje meer oplicht.
Als de standaard functie van het toestel ingeschakeld is, moet u het
apparaat op alle polen van het stroomnet loskoppelen.
Schakel het verluchtingstoestel na beëindiging van de werkzaamheden
onmiddellijk weer in, door op de knop [+] te drukken.

OPMERKING: Deze beknopte handleiding is GEEN vervanging voor de bedieningshandleiding die u
ook van het internet kunt downloaden. Verder raden we u aan een onderhoudscontract af te sluiten
om één keer per jaar een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een officieel erkend vakbedrijf.
OPGELET: Alle werkzaamheden aan het verluchtingstoestel mogen alleen uitgevoerd worden door
erkende deskundigen (met uitzondering van filtervervanging)!
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