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ClimaTop / Gebruikershandleiding
A. De Ventilatieklep van het rooster tijdelijk sluiten

De ClimaTop is een elektronisch gestuurd
ventilatierooster
buitenlucht

via

dat
een

de

binnenkomende

interne

warmtestrip

voorverwarmt tot een maximum van 12°C. De

•

Druk op de knop/LED aan de rechterkant van het rooster.

•

Het LEDlicht brandt fel om vervolgens te dimmen en

warmtestrip wordt enkel geactiveerd wanneer

helemaal uit te gaan. De ventilatieklep sluit zich acht uur

de buitentemperatuur onder de 12°C zakt én

en reageert dus niet  meer op CO2- en temperatuurmeting.

wanneer het CO2-gehalte in de ruimte te hoog
oploopt (dus enkel wanneer er iemand aanwezig

Om de ventilatieklep terug in automatische modus te plaatsen, druk

is). Dat resulteert in een optimaal comfort, ook

nogmaals op de knop/LED of druk op de gewenste stand (Auto) van

tijdens de koudere wintermaanden!

de bijhorende bediening binnen het DucoTronic System.

De ClimaTop is een onderdeel

De LED gaat opnieuw fel branden en volgt nu opnieuw de

van het DucoTronic System.

automatische modus.

B. Binnenrooster afnemen
1.

2.

3.

4.

OPTIONEEL: De warmetestrip permanent in- of uitschakelen

CLIMA

•

TRONIC

Zet de rode schakelaar op de achterkant van het binnenrooster op TRONIC.
De warmtestrip is nu uitgeschakeld.
Om de strip opnieuw te activeren, plaats de schakelaar op CLIMA.

1a.

C. Binnenrooster OPKLIKKEN
1.

• Druk links en rechts met een grote, platte

• Draai het binnendeel voorzichtig naar beneden.

2.

3.

klik!

• Kantel het binnendeel uit het rooster.

schroevendraaier aan de kunststof eindstukken
van het rooster en maak een kwartdraai naar
links of rechts met de schroevendraaier om het
binnenrooster los te klikken.
• Bij twee binnenroosters in eenzelfde lengte, moet
het rooster ook in het midden los geklikt worden.
(1a).

klik!

Het rooster reinigen (1 à 2 maal per jaar)
• De elektronisch gestuurde toevoerroosters hebben een insectenwerend binnenrooster.
Reinig dit rooster zodra u vervuiling vaststelt.
• Maak de binnenkant van het ventilatierooster schoon met een stofzuiger of kwast.

!	Gebruik geen water in de nabijheid van de elektronische bedieningsunit!

• Positioneer de kraal van het binnendeel in de

• Draai het binnendeel in het rooster

• Let hierbij op dat je telkens een klik hoort. Dit wil

hiervoor voorziene kraal van het rooster.

zoals aangegeven.

zeggen dat het binnendeel vast zit op het rooster.

