„TEMPERO ECO CERAM BASE / ACTIVE / WIRELESS“
Instrukcija ir techninės priežiūros vadovas

ĮVADAS
Šioje instrukcijoje pateikti techniniai aprašymai, montavimo instrukcijos, surinkimas,
techninė priežiūra ir techniniai duomenys yra skirti tik kvalifikuotam personalui,
dalyvaujančiam įrenginio montavimo ir techninės priežiūros darbe.

PASKIRTIS
Tobulai sukurtas įrenginys skirtas pastovaus oro cirkuliacijai patalpoje. Atkūrimo sistemą
paprastai galima įrengti gyvenamosiose ar viešose vietose. Įrenginys tiekiamas su
keramikiniu šilumokaičiu ir filtrais.
Įrenginys skirtas montuoti sienoje. Vamzdis su šilumokaičiu tiekiamas sienoms, kurių
didžiausias storis yra 400 mm; vamzdį galima sutrumpinti iki mažiausiai 250 mm.
Ištraukiamas arba gaunamas oras neturi sudaryti degiųjų arba sprogių mišinių, cheminių
garų, dulkių, aliejaus ir kitų patogeninių medžiagų.
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TURINYS

1- Estetiškas priekinis dangtelis

7- Keramikinis šilumokaitis

2- Užsklanda

8- Filtrai

3- Blokas

9-Montavimo ir techninės priežiūros
vadovas
10- Atsargumo priemonės

4i-Vidinė sieninė montavimo dalis su
elektros jungtimis

11- RAEE garantijos lapas

4e- Išorinė sieninė montavimo dalis

12- Pakuotė

5- Išorinis konvejeris

13-Įspėjimai dėl tinkamo išpakavimo

6- Įleidžiamas vamzdis 400 mm
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TECHNINIAI PARAMETRAI
Šilumos atkūrimo sistema priskiriama II klasės produktui.
Apsaugos lygis - IPX4.
Šilumos atkūrimo sistema suprojektuota montavimui patalpose. Darbo temperatūra - tarp 30 °C ir 50 °C, didžiausia santykinė oro drėgmė - 80%.
Šilumos atkūrimo sistemos konstrukcija yra nuolat tobulinama, todėl kai kurie modeliai gali
skirtis nuo aprašytų šiame vadove.
MATMENYS, MM
-

„TEMPEROECO150CERAMBASE / ACTIVE / WIRELESS“

-

„TEMPEROECO100CERAMBASE / ACTIVE / WIRELESS“

Greitis
Įtampa50Hz
Galia Ø150 [W]
Galia Ø100 [W]
Srauto greitis Ø150 [m³/h]
Srauto greitis Ø100 [m³/h]
Triukšmas 3 m Ø150 [dB]
Triukšmas 3 m Ø100 [dB]
Maksimalus efektyvumas

Greitis
Įtampa50Hz
Galia Ø150 [W]
Galia Ø100 [W]
Srauto greitis Ø150 [m³/h]
Srauto greitis Ø100 [m³/h]
Triukšmas 3 m Ø150 [dB]
Triukšmas 3 m Ø100 [dB]
Maksimalus efektyvumas

1
220-240Vac
4,9
3,9
30
15
13
19
93%

„BASE“
2
220-240Vac
8,9
7,9
60
30
23
29
93%

1
220-240Vac
4,9
3,9
30
15
13
19
93%

„ACTIVE“
2
220-240Vac
6,9
5,9
45
22,5
20
24
93%

3
X
X
X
X
X
X
X
X

3
220-240Vac
8,9
7,9
60
30
23
29
93%

4
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X
X
X
X
X

4
X
X
X
X
X
X
X
X

5
X
X
X
X
X
X
X
X
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1
Greitis
220-240Vac
Įtampa50Hz
Galia Ø150 [W]
4,9
Galia Ø100 [W]
3,9
Srauto greitis Ø150
30
[m³/h]
Srauto greitis Ø100
15
[m³/h]
13
Triukšmas 3 m Ø150 [dB]
Triukšmas 3 m Ø100 [dB]
19
93%
Maksimalus efektyvumas

„WIRELESS“
2
3
220-240Vac 220-240Vac
5,9
6,9
4,9
5,9
37,5
45

4
220-240Vac
7,9
6,9
52,5

5
220-240Vac
8,9
7,9
60

18,5

22,5

26,5

30

16,5
21,5
93%

20
24
93%

21,5
26,5
93%

23
29
93%

KONSTRUKCIJA
Įrenginys sudarytas iš sienoje montuoto bloko, kuris turi būti patalpintas patalpos viduje,
įleidžiamo vamzdžio, kuriame yra keramikos šilumokaitis, ir filtrų bei išorinio sienoje
montuojamo konvejerio.
Keraminis šiluminis
konvejeris

Išorinis sienoje
montuojamas
konvejeris

Įleidžiamas vamzdis

Šorinis filtras

Vidinis filtras

Sieninis blokas

MONTAVIMAS
Montavimą gali atlikti tik atitinkamai kvalifikuotas asmuo.
Prieš pradėdami elektros surinkimo darbus, įsitikinkite, kad pagrindinis elektros maitinimas
montavimo patalpoje yra atjungtas.
Prietaiso negalima montuoti šalia užuolaidų, portjerų ir pan., nes tai gali pakenkti tinkamą
įrenginio veikimą.
Įsitikinkite, kad sumontuotos ventiliatoriaus mentės įstatytos ne mažesniu kaip 2,30 m
atstumu nuo grindų iki įrenginio. Jei montuojate daugiau prietaisų, atstumas tarp jų turi būti
ne mažesnis kaip 3 metrai.
Prieš įrenginio surinkimą ar naudojimą atidžiai perskaitykite visas šiame vadove pateiktas
instrukcijas ir įsitikinkite, kad turite visas reikalingas montavimo medžiagas.
Atidžiai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų.
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1) SURINKIMAS
Pasirinkę montavimo vietą pažymėkite ant sienos skylės centrą. Įsitikinkite, kad ant
vidinių ir išorinių sienų yra pakankamai vietos, kad spindulys būtų 15 cm atstumu nuo
centro ir tokiu būdu atitiktų įrenginio matmenis. Todėl įsitikinkite, kad šioje vietoje
netrukdys kitos sienos ar nenuimami objektai.
Montavimo skylės skersmuo:
- „TemperoEco 150“ -Ø160mm;
- „TemperoEco 100“ -Ø100mm.
Vamzdis turi būti montuojamas per skylę, šiek tiek nukreiptas žemyn nuo 1° iki 2°
kampu į išorę, kad būtų galima tinkamai išpilti kondensatą.
Jei norite naudoti patiektą įleidžiamąjį vamzdį, sienos storis turi būti ne didesnis nei
400 mm. Įrenginio montavimui sienos storis negali būti mažesnis nei 250 mm.
Paruošę skylę įstumkite įleidžiamąjį vamzdį (6) į sieną.

Patikrinkite, ar įleidžiamojo vamzdžio ilgis (6) yra lygus sienos storiui.
Vamzdis turi būti lygus su vidiniais ir išoriniais sienos paviršiais.

Dydis „M“ negali būti mažesnis nei 250 mm. Šiuo atveju siena netinkama įrenginio
montavimui.
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Jei reikia,kad vamzdis atitiktų sienos storį, atlikite atitinkamus veiksmus naudodami
tinkamus įrankius taip, kaip parodyta žemiau:

Pritaikę įleidžiamojo vamzdžio (6) ilgį iki tikslaus sienos storio, pritvirtinkite išorinę sienoje
montuojamą dalį (4e) prie išorinės sienos taip, kaip parodyta paveikslėlyje:
Įstatykite sieninės montavimo dalies
(4e) centravimo skersmenį į įleidžiamojo
vamzdžio vidų (6).

Pabaigę centravimo veiksmus vamzdyje, patikrinkite tvirtinimo skyles ant išorinės sienos
naudodami išorinę sieninę montavimo dalį (4e) su matavimo įrankiu, kad būtų užtikrintas
tinkamas montavimas, kaip parodyta paveikslėlyje:

Padarykite skyles ir įstatykite sieninio tvirtinimo plėtimo kištuką.
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Prisukite išorinę sieninę montavimo dalį (4e) prie išorinės sienos.

Pritvirtinkite išorinį konvejerį (5) prie išorinės sieninės montavimo dalies (4e), kol bus
sumontuotas visas komplektas taip, kaip parodyta paveikslėlyje:

2) ELEKTROS SUJUNGIMAI
Montavimą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo. Įsitikinkite, kad montavimo patalpos įtampa
atitinka įrenginio etiketėje nurodytą vertę.
Prieš atlikdami elektros montavimo darbus, įsitikinkite, kad pagrindinis elektros maitinimas
montavimo patalpoje yra atjungtas.
Nustatykite įrenginio versiją ir atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, susijusias su elektros
jungtimis.

Pažymėję išorines skyles, įstatykite vidinės sieninės montuojamos dalies (4i) centruojantį
skersmenį į įleidžiamą vamzdį (6) taip, kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau.
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Naudodami matavimo gulsčiuką, pažymėkite ir išgręžkite keturias skyles, kad galėtumėte
pritvirtinti vidinę sieninę montavimo dalį (4i).

Skirtingai nuo išorinės sieninės montavimo dalies, ant vidinės sienos būtina prijungti
maitinimo laidus prie dryžuotų kabelių, kurie įeina į komplektą.
Numatykite laidų išvestį paryškintoje vietoje (žr. paveikslėlį).
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NUO SIENOS ATEINANČIO MAITINIMO KABELIO PRIJUNGIMAS:
Įstatę sieninio tvirtinimo dalies kištukus ir prieš tęsdami tvirtinimą, išimkite gnybtų dėžutę iš
vidinės sieninio tvirtinimo dalies (4i) ir praveskite kabelį per jam skirtą vietą.

IŠORINIO MAITINIMO LAIDO PRIJUNGIMAS:
Nulaužkite žemiau paveikslėliuose parodytus plastikinius skydelius.

Ištraukite gnybtų dėžutę iš vidinės sieninio tvirtinimo dalies ir praveskite laidus per specialią
vietą, pritvirtinkite kabelių laikiklį naudodami tiekiamus varžtus.
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Pritvirtinkite vidinę sieninęmontavimo dalį (4i) prie sienos ir prijunkite elektros jungtis taip,
kaip aprašyta kitose pastraipose.

2a) „BASE“ VERSIJA
TIESIOGINIS SUJUNGIMAS
Prieš tęsdami jungčių prijungimą įsitikinkite, kad laidai yra (kuriais teka srovė ir neutralūs)
sienos viduje reikiamoje vietoje.

Paimkite vidinę sieninę montuojamąją dalį (4i) ir
įrankius, reikalingus tinklo prijungimui prie gnybtų
dėžutės. Tinkamai ir saugiai prijunkite laidus, kuriais
teka srovė, prie terminalų bloko, pažymėto „N“ ir „L“.

NUOTOLINIO VALDYMO PRIJUNGIMAS PRIE SIENOS
Taip pat ant sienos galima perkelti nuotolinio valdymo pulto komandų „ON/OFF“ (Įjungti /
Išjungti) ir „SPEED SELECTION“ (GREIČIO PASIRINKIMAS) jungiklius. Vadovaukitės
paragrafo „TIESIOGINIS PRIJUNGIMAS“ instrukcijomis, susijusiomis su prijungimo prie
elektros maitinimo tvarka.
Norint valdyti įrenginį įleidžiamų jungiklių pagalba būtina, kad, įrenginio veikimo metu,
jungikliai visada būtų nustatyti į 1, kaip parodyta paveikslėlyje (Y).
Norėdami įjungti įrenginį per sieninį valdiklį, prijunkite paeiliui dvipolinius jungikliusprie „L“ ir
„N“ maitinimo jungčių, kaip parodyta paveikslėlyje (a) dvipolinis jungiklis).
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Sujungimai atliekami taip, kaip parodyta žemiau:

Norėdami valdyti greitį per įmontuotą jungiklį, prijunkite du jungiklio galus prie galvučių
„S1“ ir „S2“, kaip parodyta paveikslėlyje.
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2b) „ACTIVE“ VERSIJA
MAITINIMO LAIDŲ PRIJUNGIMAS
Prieš tęsdami jungčių prijungimą įsitikinkite, kad laidai yra (kuriais teka srovė ir neutralūs)
sienos viduje reikiamoje vietoje.
Paimkite vidinę sieninę montuojamąją dalį (4i) ir
įrankius, reikalingus tinklo prijungimui prie gnybtų
dėžutės. Tinkamai ir saugiai prijunkite laidus, kuriais
teka srovė, prie terminalų bloko, pažymėto „N“ ir „L“.
Įjungimą ir išjungimą galima atlikti nuotoliniu būdu.
Norint valdyti įrenginį įleidžiamų jungiklių pagalba
būtina, kad, įrenginio veikimo metu, jungikliai visada
būtų nustatyti į 1, kaip parodyta paveikslėlyje (Y).
Norėdami įjungti įrenginį per sieninį valdiklį, prijunkite
paeiliui dvipolinius jungiklius prie „L“ ir „N“ maitinimo
jungčių, kaip parodyta paveikslėlyje (a) dvipolinis
jungiklis).
Įrenginįgalima
prijungti
prie
tinklinės
namų
automatikos sistemos, išdėstant pagrindinį įjungimo ir
išjungimo maitinimą paeiliui.
Sujungimai atliekami taip, kaip parodyta žemiau:
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RYŠYS SU PAGALBINIAIS ĮRENGINIAIS
Jei ateityje planuojate prie pagrindinio įrenginio įdiegti vieną ar kelis produktus iš eilės
ar atlikti prijungimą, žr. žemiau pateiktus paveikslėlius, kaip atlikti nuoseklų sujungimą
tarp pagrindinio įrenginio ir pagalbinių.

Rekomenduojama naudoti skirtingų spalvųkabelius, kad nesumaišytumėte laidų jungčių.
Dėmesio. Kaip nurodyta sujungimų schemoje, norint sukonfigūruoti įrenginį kaip pagrindinį,
prie gnybtų C1 ir C2 negalima prijungti papildomų įrenginių.
Dėmesio.Siekiant išvengti žalos elektroniniam prietaisui, būtina atsižvelgti į laidų sujungimą
tarp signalų S1-C1 ir S2-C2.
„ACTIVE“ VERSIJOS NUOTOLINIO PULTO PRIJUNGIMAS
Jei naudojatės papildomu variantu „Nuotolinio valdymo pultelis“ arba norite iš anksto
paruošti jungtį kitam įrenginiui (žr. žemiau), prijunkite du pagrindinio įrenginio laidus prie
gnybtų „C“ ir „C²“, kurie busprijungti prie įrenginio gnybtų.

Konkrečios „Nuotolinio valdymo pultelio“ įdiegimo instrukcijos yra prietaiso dėžutėje.
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„ACTIVE“ VERSIJOS PAGRINDINIO IR PAGALBINIŲ PRIETAISŲ KONFIGŪRAVIMAS
Patikrinkite, ar kiti pagrindinio įrenginio prietaisai nėra prijungti prie gnybtų (C1 ir C2),
tada tęskite maitinimo tiekimą. Po pirmųjų 10 sekundžių, kol degs raudona LED lemputė,
įrenginys bus automatiškai sukonfigūruotas kaip pagrindinis.
Norėdami patikrinti, ar konfigūracija atlikta teisingai, išsijungus raudonai lemputei, paspauskite
mygtuką „AUTO“. Jei raudona lemputė rodo „AUTO“ režimą atitinkantį signalą, prietaisas
tinkamai sukonfigūruotas kaip „MASTER“ (PAGRINDINIS). Sukonfigūravus įrenginį kaip
pagrindinį bloką, galima pradėti nuo „SLAVE 1“ (PAGALBINIS) konfigūravimo.

NEGALIMA SIŲSTI NUOTOLINIO VALDYMO KOMANDŲ Į PAGALBINIUS BLOKUS.
Įsitikinkite, kad „MASTER“ blokas paleidžiamas prieš įjungiant kitą bloką („SLAVE“)
naudojant jungiklį „0/1“, kad „MASTER“ blokas turėtų laiko konfigūruoti „SLAVE“ blokus
pageidaujama seka.
Pagrindiniu jungikliu įjunkite visus „SLAVE“ įrenginius paeiliui taip, kaip paaiškinta toliau, t.
y. kiekvieną bloką galima įjungti tik pradėjus veikti prieš tai esančiam blokui.
1) Pagrindinis blokas;
2) Pagalbinis 1, kuris veikia priešinga kryptimi nei pagrindinis;
3) Pagalbinis2, kuris veikia ta pačia kryptimi, kaip ir pagrindinis;
4) Pagalbinis3,kuris veikia priešinga kryptimi nei
pagrindinis.DĖMESIO
Jei įrenginys sukonfigūruotas neteisingai („MASTER“ arba „SLAVE“), galima naudoti
„RESET“ (GRĮŽTIS) funkciją. Tokiu būdu produktą galima grąžinti į pradines gamyklines
sąlygas. Ši procedūra paaiškinta komandos / valdymo vadove.
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2c) „WIRELESS“ VERSIJA
MAITINIMO PRIJUNGIMAS
Prieš tęsdami jungčių prijungimą įsitikinkite, kad laidai yra (kuriais teka srovė ir neutralūs)
sienos viduje reikiamoje vietoje.
Dėmesio: montuodami daugiau įrenginių pagal „MASTER-SLAVE“ konfigūraciją, norėdami
išlaikyti optimalų ryšį tarp įrenginių, būtinai išlaikykite minimalų 3 metrų atstumą ir
maksimalų 20 metrų atstumą.
Atstumui gali turėti įtakos sienų medžiaga (pvz., plytos, gelžbetonis).
Paimkite vidinę sieninę montuojamąją dalį (4i) ir
įrankius, reikalingus tinklo prijungimui prie
gnybtų dėžutės.
Tinkamai ir saugiai prijunkite laidus, kuriais teka
srovė, prie terminalų bloko, pažymėto „N“ ir „L“.
Norint valdyti įrenginį
įleidžiamų jungiklių
pagalba būtina, kad, įrenginio veikimo metu,
jungikliai visada būtų nustatyti į 1, kaip parodyta
paveikslėlyje (Y).
Norėdami įjungti įrenginį per sieninį valdiklį,
prijunkite paeiliui dvipolinius jungiklius prie „L“ ir
„N“
maitinimo
jungčių,
kaip
parodyta
paveikslėlyje (a) dvipolinis jungiklis).
Įrenginį galima prijungti prie tinklinės namų
automatikos sistemos, išdėstant pagrindinį
įjungimo ir išjungimo maitinimą paeiliui.
Sujungimai atliekami taip, kaip parodyta žemiau:
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„WIRELESS“ VERSIJOS PAGRINDINIO IR PAGALBINIŲ PRIETAISŲ KONFIGŪRAVIMAS
Norėdami sukonfigūruoti belaidės įrenginio versijos „MASTER-SLAVE“, žr. atitinkamas
Nuotolinio valdymo pulto naudojimo instrukcijų dalis.

3) SURINKIMO PABAIGA
Po prijungimo kruopščiai sutvarkykite gnybtų dėžę ir laidus atitinkamame skyriuje,
įstatykite keraminį šilumokaitį (7) su susijusiais filtrais (8), įstatydami jį į įmontuojamo
vamzdžio (6) vidurį, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:

Pritvirtinkite pagrindinį įrenginį (3) ir jo užsklanda (2) bei jau sumontuotu ant jo esančiu
estetišku priekiniu dangčiu (1) ant vidinės sieninės montavimo dalies (4i). Būtinai
montuokite pagrindinį įrenginį ant sienos taip, kad visi jungikliai būtų viršutiniame
kairiajame kampe.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Visus techninės priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
Atjunkite pagrindinį maitinimą prieš atlikdami bet kokius valymo ar techninės priežiūros
darbus.

Sumontavus įrenginį, jo komponentai turi būti sudėlioti tiksliai taip, kaip parodyta
aukščiau esančiame paveikslėlyje.

1) TECHNINĖSPRIEŽIŪROS LAIKOTARPIAI
Rekomenduojame kas 3 mėnesius išvalyti filtrus (8) ir keraminius šilumokaičius (7).
Rekomenduojame keisti filtrus kas 2 metus. Galite gauti filtrą pakeitimui per
mažmenininką.

1a) „BASE“ VERSIJA
Filtrų valymo / pakeitimo pavojaus signalo funkcija į šią versiją neįeina.
1b) „ACTIVE“VERSIJA
Įrenginys nustoja veikti kas 2000 darbo valandų, o dešinio kampo apačioje pastoviai degs
raudona indikatoriaus lemputė.
Išvalykite filtrus ir keraminį šilumokaitį, kaip nurodyta pastraipoje. Jei reikia, pakeiskite filtrus.

1c) „WIRELESS“ VERSIJA
Įrenginys nustoja veikti kas 2000 darbo valandų, o dešinio kampo apačioje pastoviai degs
raudona indikatoriaus lemputė.
Išvalykite filtrus ir keraminį šilumokaitį, kaip nurodyta pastraipoje. Jei reikia, pakeiskite filtrus.
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2) FILTRŲ IR ŠILUMOKAIČIO VALYMAS
Ištraukite pagrindinį įrenginį (1 + 2 + 3) iš sienos, naudodamiesi plokščiu atsuktuvu, skirtu
įrenginio apatinėje vidurinėje dalyje esančio kablio reguliavimui, kaip parodyta

paveikslėlyje žemiau.
Atkabinus įrenginį nuo vidinės sieninės montavimo dalies (4i), ištraukite jį rankomis, kaip
parodyta paveikslėlyje žemiau:
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Ištraukite keraminį šilumokaitį kartu su filtrais (8 + 7 + 8), patraukdami atitinkamą laidą link
savęs, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

Išimkite filtrus (8) ir išvalykite juos, naudodami dulkių siurblį arba net juos nuplaukite. Prieš
vėl surinkdami bloką, įsitikinkite, kad filtrai visiškai sausi.

Susidėvėjusius filtrus (8) (po maždaug 2 metų) reikia pakeisti.

45

Filtrų valymo / keitimo metu (8) pašalinkite purvo likučius keraminiame šilumokaityje,
naudodami dulkių siurblį. KERAMINIO ŠILUMOKAIČIO NEGALIMA PLAUTI VANDENIU.

Baigę valymo darbus, vėl įstatykite filtrus (8) į jų vietas šilumokaityje (7), įstatydami filtrų
skyrikliu po virve taip, kaip parodyta paveikslėlyje:
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3) SPARNUOTĖS IR UŽSKLANDOS VALYMAS
Baigę valymo darbus, įsitikinkite, kad filtrai ir šilumokaitis vėl įstatyti į savo vietas.
Paimkite pagrindinio bloko grupę (1 + 2 + 3) ir nuimkite estetinį dangtelį (1), iš pradžių
ištraukdami viršutinius kablius, o po to - apatinius.

Norėdami nuimti užsklandą nuo pagrindinio įrenginio (3), naudokite plokščią atsuktuvą ir
ištraukite kablius.

Sausu skudurėliu nuo užsklandos nuvalykite visus nešvarumus ir dulkes (2).
Vėl kruopščiai įstatykite ją į vietą, kol neišgirsite spragtelėjimą.
Sausu skudurėliu nuvalykite pagrindinio bloko mentes (3).
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4) ĮRENGINIO SURINKIMAS PO VALYMO
Vėl pritvirtinkite pagrindinį įrenginį (3) su užsklanda (2) ir estetišku dangteliu (1) prie sieninės
montavimo dalies (4i).
DĖMESIO: jei vienu metu valote skirtingus įrenginius, siekiant išvengti ryšio problemų tarp
pagrindinio ir pagalbinio įrenginio, kiekvieną detalę montuokite būtent ten, iš kur ją paėmėte,
4a) „BASE“ VERSIJA
Pakanka vėl sumontuoti pagrindinį bloką ant sienos ir įjungti įrenginį pagrindiniu jungikliu.

4b) „ACTIVE“ VERSIJA
Vėl sumontavę įrenginį ant sienos, įjunkite jį naudodami pagrindinį jungiklį. Naudodami
nuotolinio valdymo pultą iš naujo nustatykite valymo skaitiklį.
Valdiklio naudojimo instrukcijoje paaiškinta, kaip iš naujo nustatyti įrenginį po filtro
valymo.
4c) „WIRELESS“VERSIJA
Vėl sumontavę įrenginį ant sienos, įjunkite jį naudodami pagrindinį jungiklį. Naudodami
nuotolinio valdymo pultą iš naujo nustatykite valymo skaitiklį.
Valdiklio naudojimo instrukcijoje paaiškinta, kaip iš naujo nustatyti įrenginį po filtro valymo.
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TINKAMO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
„BASE“ VERSIJA

Greičio pasirinkimas (1/2)

Pagrindinis „ON / OFF“ jungiklis(0/1)

1) Įjungimas
Po to, kai kvalifikuotas personalas sumontavo įrenginį, jį galima įjungti, nustatant šalia
pagrindinio įrenginio esantį jungiklį „0/1“.
Įsitikinkite, kad įsijungia indikatoriaus lemputė.
Atidarius užsklandą, įrenginys pradeda veikti 70 sekundžių įsiurbimo ir 70 sekundžių
ištraukimo režimu.
2) Greičio nustatymas
Naudojant įrenginio šone esantį jungiklį „1/2“ galima padidinti arba sumažinti oro srautą.
Pasirinkite greitį 1, kad oro vėdinimas vyktų tyliau.
Pasirinkite greitį 2, kad oro vėdinimas vyktų greičiau.
3) Sieniniai valdikliai
Jei įrenginio montavimo metu, kurį atliko kvalifikuotas personalas, įjungimo / išjungimo
valdikliai ir greičio nustatymai prijungti prie sieninio nuotolinio valdymo pulto, įsitikinkite,
kad įrenginio valdikliai yra nustatyti į „1“.
Nuotolinio valdymo pulto valdiklių instrukcijos yra tokios pat, kaip ir aukščiau minėtam
įrenginiui.
4) Išjungimas
Nustatykite įrenginio šone esantį jungiklį „0/1“ į „0“.
Jei valdymo įtaisai sumontuoti ant sienos, nustatykite sieninį jungiklį į „0“. Ant įrenginio šono
esantį įjungimo / išjungimo jungiklį laikykite nustatę į „0“.
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„ACTIVE“IR„WIRELESS“ VERSIJOS

Pagrindinis „ON / OFF“ jungiklis (0/1)

Jei sumontuotas tik vienas įrenginys, įjunkite jį naudodami jungiklį „0/1“, po to nuspauskite
nuotolinio valdymo pultą ir įjunkite įrenginį, naudodami atitinkamą komandą. Jei
sumontuota daugiau įrenginių, žiūrėkite skyrių „MASTER-SLAVE“ ĮRENGINIŲ
KONFIGŪRAVIMAS“ ir, pabaigę šią procedūrą, įjunkite įrenginius naudodami jungiklį
„0/1“, paspauskite nuotolinio valdymo pultą ir įjunkite prietaisą.
DĖMESIO:
Pirmo įjungimo metu įrenginys atlieka higrostato kalibravimą.
Šio žingsnio metu galima aktyvuoti funkciją „EXTRACTION“ (IŠTRAUKIMAS), kad būtų
pasiektas kalibravimui reikalingas patalpos drėgnumo lygis.

GEDIMAI
Jei įrenginys neįsijungia arba, jei iškiltų problemų dėl funkcijų, pvz., girdisi keistas
triukšmas, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio, nustatę įrenginio šone esantį pagrindinį
jungiklį „0/1“ į „0“. Nedelsdami susisiekite su pardavėju ir paprašykite kvalifikuoto techninio
personalo pagalbos.
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