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1 Alkalmazás

1.1 Rendeltetésszerű felhasználás

A DigiEasy csak Hoval csarnokszellőztető készülékek-
hez alkalmazható. A Hoval DigiNet szabályozó rendszer 
része.
A rendeltetésszerű használathoz tartozik gyártó által 
előírt, a légkezelő készülékre vonatkozó üzembe helye-
zési, üzemeltetési és karbantartási feltételek betartása 
(kezelési útmutató). Minden más felhasználás helytelen, 
az ebből adódó veszteségért vagy károkért a gyártó 
nem vállal felelősséget.

1.2 Felhasználói csoport

A különböző működési módokhoz következő felhaszná-
lói csoportok jogosultak:
• Rendszerkonfiguráció: Hoval ügyfélszolgálat
• Üzembe helyezés: Hoval ügyfélszolgálat
• Kezelés: olyan személy, aki ismeri a kezelési útmu-

tatót és ezen felül az, aki az arra jogosult személytől 
oktatásban részesült. A képzést dokumentálni kell 
írásban.

1.3 Veszélyek

Minden óvintézkedés ellenére is fennállhatnak előre 
nem látható veszélyek, amelyek nem mindig nyilvánva-
lóak, mint például:
• villamos berendezésekkel folytatott munka során
• villámcsapás okozta alkatrész-károsodások
• meghibásodott alkatrészek miatti üzemzavar során.

2 Biztonság

2.1  Ábrák magyarázata

2.2  Üzembiztonság

A Hoval DigiEasy korszerű és megbízható készülék. 
Ennek el lené re veszélyessé válhat a készülék, ha nem 
rendel tetés sze rûen kerül alkalmazásra. Ezért:

• Olvassa el és kövesse a kezelési utasításban leírta-
kat, úgymint a biztonsági elõírásokat.

• A kezelési útmutatót mindig hozzárférhetõ helyen 
tartsa.

• A készüléket csak megfelelően képzett szakember 
kezelje.

• Tartsa be a helyi biztonsági és balesetvédelmi 
elõírásokat.

• Naponta ellenőrizze a Hoval DigiEasy kijelzőjét

Figyelem! 
Ezt az ábrát minden biztonsági utasításnál meg-
találja, amelynél a személyi biztonság és testi 
épség veszélye fennáll. Vegye figyelembe az 
utasításokat és gondosan járjon el! Egyidejûleg 
tartsa be az általános biz ton sági- és ba le set-
védelmi elõírásokat is!

Vigyázat! 
Azoknál az utasításoknál, elõírásoknál és mun-
ka me ne teknél, melyek különös odafigyelést igé-
nyelnek az anyagi károk megelõzésére!

Tudnivaló
Így jelöljük azokat a helyeket, ahol a berende-
zés gaz da ságos alkalmazására vagy egyéb 
tippekre utalunk.
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3 Leírás

A DigiEasy egy olyan kiegészítő készülék a DigiNet-rendszer kezelésére, 
amellyel csak egy szabályozási zóna kezelhető.

3.1 DigiEasy 

Zavarjelentés megerősítése
(kürt / figyelmeztető lámpa kikapcsol)

Riasztás nyugtázása a hiba törlése után

Kijelző
(lásd 3.2-es fejezet)

Beállított helyiséghőmérséklet emelkedés
(max. 3 ˘C lehetséges)

Beállított helyiséghőmérséklet süllyedés
(max. 3 ˘C lehetséges)

Üzemmód kapcsolása leírás szerint
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Beállított nappali helyiséghőmérséklet 
aktív

Beállított éjszakai helyiséghőmérséklet 
aktív

Aktuális beállított helyiséghőmérséklet kijelzése
(beállított érték változtatásával)

Beállított érték változtatásának kijelzése:
-  bal oldali pont:
   beállított érték csökkentés 
-  jobb oldali pont
   beállított érték növelés

3.3  Üzemmódok

Auto nyomógomb a DigiZone-t automatikus üzemmódba kap-
csolja (heti program szerint).  A többi nyomógombokat a Hoval 
vevőszolgálat az egyedi igényeknek megfelelően konfigurálhat-
ja. Egyedi üzemmód (időprogram nincs figyelembe véve), pl. 
frisslevegős, távozó levegős, recirkulációs … .
A következő beállítások lehetségesek:

OFF _________ Ki
RECN _______ Éjszakai recirkuláció
REC _________ Recirkuláció
VE1 _________ Befúvás és elszívás (csökkentett légszállítás)
VE2 _________ Befúvás és elszívás
EA __________ Elszívás
SA __________ Befúvás

4. Riasztás, zavarelhárítás

Eljárás zavarelhárításnál
1. Nyugtázza az akusztikus zavart a zavar-szimbólum érintésé-

vel a DigiEasy-n .
2. Csatlakozzon egy DigiCom vagy DigiMaster kezelőegység-

hez, hogy feltárja a hibát, és járjon el kezelési útmutatóban 
megadottak alapján.

3. Nyugtázza a zavart a zavar-szimbólum érintésével a 
DigiEasy-n .

Tudnivaló
A helyiséghőmérséklet kézi javításakor a DigiEasy-n 
automatikusan 0-ra visszaáll, ha a berendezés 
„recirkuláció éjszaka” (RECN) üzemmódra kapcsol.

3.2  Kijelző


