
Hoofdbediening

De hoofdbediening is geplaatst in de woonkamer naast de kamer-

thermostaat en is voorzien van vijf druktoetsen:

Badkamerbediening

Stel met behulp van de toetsen: + en – de gewenste tijdsduur in. 

Druk vervolgens op “MAX” en het systeem zal maximaal gaan venti-

leren. Het display geeft de tijdsduur aan dat het systeem maximaal 

ventileert. 

Als u de badkamerbediening aan heeft staan, is dat door middel van 

een LED te zien op de hoofdbediening in de woonkamer. Het is dan niet 

mogelijk om de insteltijd op de hoofdbediening te wijzigen. 

Batterij vervangen

De badkamerbediening werkt op 1,5V lithium batterijen type AAA (LR03). Deze moet u zelf vervangen. De batte-

rijen zitten aan de achterzijde van de bediening.

GEBRUIKERSKAART BUVA Vital Air System Boxstream
 

In uw woning zit een mechanisch vraaggestuurd ventilatiesysteem voor het centraal afzuigen van uw 

woning. De installatie is opgesteld op zolder. De ventilator is ontworpen voor het continu en tegelijkertijd 

ventileren van meerdere ruimten, zoals de keuken, badkamer en het toilet. Op deze gebruikerskaart leest 

u hoe u de ventilatie kunt bedienen. 

1 Aanwezigheidsstand

2 Nachtstand

3 Stand kleine huishoudens (tot twee personen)

4 Afwezigheidsstand (als u de woning verlaat)

1 2

3 4

5

5 Maximale ventilatiestand (na maximaal 120 minuten wordt automa-
tisch teruggeschakeld naar de laatst ingestelde stand)

Retourknop: hiermee schakelt u de badkamerbediening 

uit. Het systeem schakelt weer terug naar de laatst inge-

stelde stand van de hoofdbediening. 

Afzuigkap

Wanneer u een afzuigkap wilt plaatsen, moet dit een motorloze afzuigkap zijn die u via een van de twee ventilatie-

ventielen in de keuken aan kunt sluiten op het ventilatiesysteem. U kunt ook kiezen voor een recirculatie afzuigkap 

met motor en een koolstoffilter. Een recirculatie afzuigkap hoeft en mag niet worden aangesloten op het ventilatie-

systeem.



Schoonmaken ventilatieventielen

De ventilatieventielen van het ventilatiesysteem moeten regelmatig gereinigd worden. U kunt 

hiervoor een zachte zeepoplossing gebruiken. Let hierbij wel op dat de stand van de ventielen 

niet wordt gewijzigd of dat ventielen onderling worden verwisseld. 

1. Haal het ventiel uit het plafond/de wand.

2. Haal de schuimrubberen ring van het ventiel af en spoel deze onder de kraan met lauw water en een sopje af.

3. Was het ventiel met een sopje.

4. Plaats de schuimrubberen ring weer terug op het ventiel.

5. Plaats het ventiel terug.

Roosters/toevoer 

De toevoer van frisse lucht voor de mechanische ventilatie wordt ge-

regeld door de ventilatieroosters. Hiervoor moeten de roosters open 

staan, deze zijn zelfregelend. Staan de roosters niet open, dan ontstaat 

er onderdruk in de woning. Ongezonde stoffen uit de kruipruimte of 

gassen uit een open haard kunnen op die manier de woning in worden 

gezogen.

Bij problemen met het ventilatiesysteem kunt u contact opnemen met firma Feenstra 088 - 84 55 000


