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productoverzicht

2.1 De Sonair
1
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Bedieningstoetsen
Met de twee bedieningstoetsen kunt u uw
gewenste ventilatiestand handmatig instellen.
Met de rechter toets laat u de ventilator
harder draaien. Met de linker toets laat u de
ventilator zachter draaien en kunt u de motor
stil zetten.
1

DE

2 Display
Het display geeft de ventilatiestand en eventuele filtermelding aan. Meer informatie over
het display vindt u op pagina 6.
3 Uitstroomrooster
Het uitstroomrooster dient als houder van
het filter. De gefilterde lucht wordt door het
uitstroomrooster het vertrek ingeblazen.
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Verwisselbaar filter
De buiten- en binnenlucht (alleen Sonair A+)
wordt door het filter gereinigd voordat deze
het vertrek wordt ingeblazen. Kijk op pagina
10 voor meer informatie over de filters.
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5 Open/dicht/recirculatie schuif
Met deze schuif kunt u de mengverhouding
tussen de buiten- en binnenlucht instellen
bij de Sonair A+ of de lucht-inlaat volledig
afsluiten (mogelijk bij de Sonair F+ & A+). Op
pagina 9 vindt u meer informatie over het
sluitmechanisme van de Sonair.
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6 Luchtinlaat
Via deze opening zuigt het apparaat lucht van
buitenaf aan.
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Netsnoer connector
Met deze connector verbindt u het meegeleverde netsnoer met het apparaat.
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Recirculatieopening (alleen Sonair A+)
Via deze opening zuigt de Sonair binnenlucht
aan.
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2.2 Het display

C

A
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A Spanning indicatie
Dit icoon verschijnt als er spanning op het apparaat staat.

Indicatiebalk
Deze balk geeft de actuele ventilatiestand aan als u het apparaat handmatig
bediend. Met de twee bedieningstoetsen kunt u uw gewenste ventilatiestand
handmatig instellen. Kijk op pagina 7 voor meer informatie over de ventilatiestanden en pagina 5 voor locatie van de bedieningstoetsen.
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C Filtermelding
Deze filtermelding (knipperende F) verschijnt als er het filter van het toestel
vervangen moet worden. Deze melding verschijnt 180 dagen na in gebruik
name van het toestel c.q. laatste filterreset. Kijk op pagina 8 voor meer
informatie over het vervanging van het filter.

Na vervangen van het filter dient de filtermelding te worden gereset door
gelijktijdig de twee bedieningstoetsen gedurende 2 seconden ingedrukt te
houden. De filtermelding verdwijnt dan weer.
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