Quick guide for SControl

DK

Læs sikkerhedshenvisninger i den fulde bruger- og montagevejledning
før du tager din SControl i brug. Find den fulde vejledning til din SControl
på www.solarventi.dk (eller scan QR-koden til højre).

Montering (BEMÆRK: Mindste afstand fra SControl til indblæsning = 150 cm)

b) Bor igennem de to forprægede huller til
venstre og højre. Marker boringspunkter
på væggen, bor, og skru herefter
styringen fast på væggen.

a) Åbn styringen ved at løsne TORX-skruerne
(TX10) fra undersiden. Tag dækslet af.

Aktivt relæ

Brun
Blå

*PWR

Sort Sort
Blå Blå

rød

hvid

Sort

*TF1
*SolarVenti

Vent 2

Relæ Vent

c) Tilslut som minimum ledninger fra luftsolfangeren, strømforsyningen og føleren TF1, markeret
med * i ovenstående skitse og sæt dækslet på igen. Aktivt Relæ og Relæ Vent tilsluttes kun ved
brug af en uafhængig ventilator styret via fugtstyring, timer eller rum-max.

Ibrugtagning
Betjening af regulatoren sker ved hjælp af den sorte
tryk- og drejeknap (DDS).
• Ved at dreje på knappen kan man navigere
rundt i menuen og regulere indstillingerne.
•

Ved at trykke på DDS-knappen i 3 sek. kan man
klikke sig ind i undermenuerne markeret med »

•

Med et kort tryk på DDS-knappen (1 sek.) kan
man vælge og regulere menupunkter uden
undermenu.

Tænd/ sluk

DDS- knap

Styringens betjeningselementer

OBS: Mange menupunkter markeret med » har udover undermenuen en yderligere indstilling, som kan
tilgås ved kort tryk på DDS-knappen. (Fx funktionen »Rum-max.)
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Vælg sprog
Trin 1: Tænd for on/off knappen – øverst på kabinet.
Trin 2: Vent 3 sekunder, hvor displayet først viser et startskærmbillede.
Displayet springer nu automatisk over til sprogudvælgelsesmenuen. Drej på den sorte DDS-knap og udvælg det ønskede
sprog ved at trykke på DDS-knappen. Aktiver sproget ved at
trykke på Enter.
Trin 3: Genstart herefter regulatoren for at overtage sprogindstillingen.

Vælg sprog i denne menu

Trin 4: Styringen er nu klar til at blive taget i brug og kan indstilles efter behov.
OBS: Sprogudvælgelses-menuen kommer kun frem første gang regulatoren tændes. Hvis ikke sprogmenuen automatisk kommer frem ved ibrugtagning, er sproget måske allerede blevet indstillet
korrekt. Hvis ikke, kontakt da din lokale forhandler.

Opbygning af menu struktur

Startside (opstart)
til software-opdatering

Startside

Automatisk skift
efter 3 sek.

Kort tryk på DDS
sætter ventilator på
pause i 1 time
Drej på DDS
Ved aktiv ventilator ændres
ventilatorhastighed
(ikke aktiv ved timer og
fugtkontrol)

Infoside

Menu 1

viser måleværdier

Indstil funktioner

- Indstil klokkeslæt
(3 sek. tryk på uret)
- Vælg evt. andre følere for
fugt og temp., der skal vises
på startskærmen.
- Indstil standard
ventilatorhastighed for
fugtkontrol og timer.
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Menu 2

- Start temp.
Tryk
menu

- T-Difference
- Rum-max.
- Termostat
- Timer

Tryk
videre

Indstil funktioner
- Dugpunkt spærre
- Fugtstyring
- (Kontrast)

- (Expert)

2

