
Universele Bedieningshandleiding LU 

• Afstandbediening 
Met de linker knoppen op de afstandbediening kan de ventilator in 3 standen (respectievelijk 6 stan-
den voor de + uitvoering) worden ingesteld. Dit wordt links op het display weergegeven door een ro-
de led (een cijfer bij de + uitvoering). Met de rechter knoppen kunnen de 3 elektrische verwarmings-
standen worden ingeschakeld. Dit wordt rechts op het display weergegeven. Bij verlaging van de 
ventilatorstand zal de elektrische verwarming, indien nodig, automatisch worden teruggeschakeld 
naar de daarbij mogelijke maximale verwarmingsstand. De elektrische verwarmingsstand kan nooit 
hoger zijn dan de ventilatorstand. Bij het uitschakelen van de ventilator wordt ook de verwarming uit-
geschakeld. Het vermogensafhankelijke nadraai systeem laat de ventilatoren nog zolang doordraai-
en, totdat alle warmte uit het toestel is geblazen. 
 
 
LET OP:  Bij een CV water verwarmd luchtgordijn werken de knoppen voor de elektrische  
  verwarming op de afstandbediening niet! De warmtevraag knop werkt alleen bij een 
  CV water verwarmd luchtgordijn.  
 
 

• Display 
Het display bevind zich in de linkerbovenhoek van het luchtgordijn. Op het display is af te lezen in 
welke ventilatorstand en verwarmingsstand het luchtgordijn is ingeschakeld. Met de rode indicator 
aan de linkerzijde wordt de ventilatorstand aangegeven. Met de indicator aan de rechterzijde wordt 
de elektrische verwarmingsstand weergegeven. Indien de batterijen leeg zijn of de afstandbediening 
niet functioneert kan met behulp van de reset knop op het display het toestel in ventilatorstand 2 
(respectievelijk ventilatorstand 3 voor de + uitvoering) worden ingeschakeld. Bij een elektrisch ver-
warmd luchtgordijn wordt ook de verwarming in stand 1 ingeschakeld. 
 
 
LET OP: Bij een CV water verwarmd luchtgordijn is er geen sprake van elektrische verwarming. 
  Met de indicator aan rechterzijde wordt aangeven of de warmtevraag is ingeschakeld. 
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