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Lunos e2 balansert ventilasjon med varmegjenvinning  
(Lunos e2 modellene: ’e2 standard’, ’e2 60’ og ’ e2 kort’, for oppholdsrom/soverom)  V09    
 

Kort betjeningsanvisning med  
Smart-Comfort styring: 

 
 
 

 
 
Kapasitet: De fire trinnene vil gi økende luftmengder (fra trinn 1 til trinn 4) bestemt av 
produktmodell og montørens innstilling. [1]  
 

Sommerinnstilling:  [5] Varmegjenvinningen settes da ut av funksjon i max 8 timer ved at 
luftretningen skifter hver time i stedet for hvert minutt. Benyttes når utetemperatur er lavere 
enn innetemperatur f.eks. på kjølige kvelder etter en varm sommerdag.  
Nattinnstilling:  Ved trykk på tasten [4] stoppes ventilatoren et forhåndsinnstilt antall timer 
for med redusert kapasitet under innsovning 
 
Filterindikator:  Lys ved Hendelses-LED [6] indikerer behov for filterkontroll. Rengjør eller 
skift ut filter som beskrevet. Filterbytte/-vask bekreftes ved holde hendelsestasten 
inntrykket i 3 sekunder. Hendelses-LED bekrefter da med tre blink. 
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Forsert ventilasjon:  Ved betjening av tast [3] settes maksimal luftmengde i 
forhåndsinnstilt periode. 
Flere styrefunksjoner:  Monteringsanvisning for Smart-Comfort-styringen gir flere 
innstillingsmuligheter for kontroll av ventilatorene! 

 
Stengning av deksel:  Ved behov, f.eks. ved et varslet utendørs gassutslipp, kan det 
innvendige dekselet på ventilatoren tas forsiktig av rammen og dreies en halv omdreining 
før det settes tilbake, da stenges åpningen helt. 

 
Se også Monteringsanvisning for Lunos som overleveres av de som monterte anlegget! Detaljert 
betjeningsanvisning sammen med Monteringsanvisning. (Det er antatt at Smart-Comfort styringen er innstilt 
av montør!) 

 

 

Vedlikehold, rengjøring og bytte av filter  
 

Fjern innvendig dekslet ved å trekke det varsomt rett ut. Filteret kan nå tas ut av innvendig 
ramme. 
 
Bytt eller vask filteret, sett det inn og sett deksel tilbake på plass.  
Påse at filteret settes inn slik at det passer i åpningen i rammen. 
  
 

         
 

 

 

Det sorte standardfilteret (type G3) kan vaskes skånsomt for hånd eller i 
oppvaskmaskin, tørke og settes tilbake. Det bør rengjøres 3-4 ganger i året, 
eller ved behov. Etter ca. 3-4 år bør filteret byttes. Inne i dekslet står angitt 
bestillingsnummer for filter.  
 
Bestille filter    
 

 

 

Standard filter (klasse G3)  
Best.nr: 037 214     

3 – pakning    
Type 9/FIB – 3R 

 

Pollenfilter (klasse F5)  
Best.nr: 039 004    

3 – pakning   
Type 9/FIB-P 

 

Filter kan bestilles via: www.lavenergisystemer.no  
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