
Oorspronkelijkegebruiksaanwijzing

QuickGuide
ComDry-regelsysteem

Bedieningsinstructies

Geldig voor apparatenvanaf
serienr. 20001

QNL-CDCS-A1808 ©MuntersEuropeAB2018



ComDry-regelsysteem

1 ComDry-regelsysteemQuickGuide

1.1 Doordemenu'snavigeren
Met de drie knoppen , en ophet bedieningspaneel kunt u door demenu's navigeren.
Volg deze stappen omdoor demenu's te navigeren:

Stap Actie Resultaat/afbeelding

1
Omeenmenu te selecteren, drukt uop of . tot het
geselecteerdemenuwordtweergegeven.

Het symbool vanhet geselecteerde
menubrandt.

2
Omhetmenu teopenen, drukt uop .

Hetmenusymbool gaat knipperen.

3
Gebruik of omdoorhetmenu te scrollen.

4
Verlaat hetmenumetdeknop enganaar [EXIT].
Drukop .

Hetmenusymbool stoptmet knipperen.

OPMERKING!Allemenulijsten zijn circulair. Aanhet eindvanelkmenuvindt u [EXIT]. Unavigeert daar het
snelst naartoedoor eenmaal op tedrukkennadat ueenmenuhebt geopend.

1.2 Toegangsniveaus
Devolgende toegangsniveaus en acties zijn beschikbaar in het regelsysteem:

Toegangsni-
veau

Beschikbareacties Opmerking

ACCESS Alle verwerkingsgegevensbekijken

ACCESS* ■ Alle verwerkingsgegevensbekijken
■ Relevanteparametersaanpassen (ingestelde

waardeRH,hof kWh resettenenz.)

ACCESS** ■ Niveau2 is uitsluitendbedoeld voor specifiek
personeel (gekwalificeerdpersoneel of
servicepersoneelMunters)

■ Indienuper ongeluk indit niveaubent
terechtgekomen, kunt umet decode0000
terugnaar niveau1.
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1.3 Toegang tothet regelsysteem
De instellingen en tellers van het regelsysteemworden doormiddel van twee toegangsniveaus beschermd
tegen onbevoegdewijzigingen. Zie ook paragraaf 1.2, Toegangsniveaus.
Volg deze stappen om toegang tot het systeem te krijgen:

Stap Actie Resultaat/afbeelding

1 Omde instellingen te kunnenwijzigen,moet uhet toegangsniveau
metéénster hebben. GanaarhetmenuFuncties, zie paragraaf
1.1,Doordemenu's navigeren.

Hetmenusymbool knippert.

2
Scrol omhoognaar [ACCESS ]met .

3
Houd ingedrukt tot [ACCESS ] verandert in [ACCESS*].

Het systeem isnuontgrendeldenukunt
nieuwe instellingenkiezenof de tellers
resetten.

4 Er is ookeenhoger toegangsniveaumet tweesterren, dat beveiligd
ismet eenpincode. Wanneerwordt geprobeerddit hogere
toegangsniveau tebereiken terwijl demachine is uitgeschakeld,
wordt ophet display [0000]weergegeven.
Drukvier keer op tot [ACCESS*]weerwordtweergegeven.

OPMERKING!Het systeemwordt automatischweer vergrendeldals er vijfminutengeenactiviteit is geweest.

OPMERKING!Na inschakeling volgendopeenstroomonderbreking is het systeemaltijd vergrendeld,
ongeacht het toegangsniveauvoorafgaandaandestroomonderbreking.

Volg deze stappen omhet systeem te vergrendelen:

Stap Actie Resultaat/afbeelding

1 Controleer of het apparaat is uitgeschakeld.

2 GanaarhetmenuFuncties.

3 Navigeer naar [ACCESS*]. Ziedealgemene instructie in paragraaf
1.1,Doordemenu's navigeren.

4 Start het apparaat door opdeaan-uitknop tedrukken. Het groene lampjegaat branden.

5
Houd ingedrukt tot [ACCESS* ] verandert in [ACCESS ].

Het systeem isnuvergrendeldenhet is
nietmogelijk omnieuwe instellingen te
kiezenof de tellers te resetten.
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1.4 Desysteeminstellingenwijzigen
Omde instellingen te kunnenwijzigen,moet u het toegangsniveaumet één ster hebben, zie
1.3, Toegang tot het regelsysteem .
Volg deze stappen omde systeeminstellingen tewijzigen:

Stap Actie Resultaat/afbeelding

1
Navigeer naar deparameter dieuwiltwijzigenmet of .

2
Drukop .

De instellinggaat knipperen.

3
Wijzig dewaardemet en .

4
Bevestig denieuwe instellingmet .

De instelling stoptmet knipperen.

OPMERKING!Alsdenieuwe instellingniet binnen30secondenwordt bevestigd,wordt deoude instelling
weerophet displayweergegeven.

OPMERKING!Alleen-lezenwaardenkunnennietwordengewijzigd. Dezegaanniet knipperenals uop
drukt, ongeacht het toegangsniveau.

1.5 Eenalarmresetten
Volg deze stappen omeen alarm te resetten:

Stap Actie Resultaat/afbeelding

1 Schrijf het alarmbericht opvoordat uhet alarm reset. Deze informatie
kannuttig zijn bij het oplossenvanproblemen.

2 Wacht tot deontvochtiger is gestopt.
Drukop .

Ophet displaywordt
[RstNO]weergegevenen [NO]
knippert.

3
Verander [NO] in [YES]door tedrukkenop of .
Bevestig door tedrukkenop .

Zodrahet alarm isgereset, keert het
menusysteem terug indestartpositie.

OPMERKING!Alsdeoorzaakvaneenalarmnogaanwezig is, kanhet alarmnahet resettenopnieuwworden
geactiveerd, zelfs als deontvochtiger is stopgezet.
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