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Ďakujeme za zakúpenie ventilátora Ifan vyrobeného firmou VENTS. Ventilátor Ifan je inovatívny odsávací ventilátor do kúpeľne v kompaktnom puzdre. 
                                      Unikátna technológia a "inteligentná" elektronika zaisťujú vysokú úroveň komfortu a perfektnú mikroklímu vo Vašej domácnosti. Štýlový dizajn ventilátora 
                                      sa hodí do každého moderného interiéru. Veríme, že budete spokojní s kvalitou práce ventilátora!

POZOR!

Všetky úkony spojené s pripojením, nastavením, údržbou a opravami výrobku sa môžu vykonávať len za podmienok vypnutého sieťového napätia. 
Servis a montáž môžu vykonávať osoby oprávnené na individuálnu prácu na elektrických prístrojoch až do 1000V, po preštudovaní tohto návodu.
 Jednofázová sieť, ku ktorej sa pripája výrobok musí spĺňať platné predpisy.

Pevné vedenie musí byť vybavené ističom. Pripojenie sa vykoná prostredníctvom vypínača integrovaného do pevného vedenia. 
Medzera medzi kontaktmi vypínača na všetkých póloch musí byť najmenej 3 mm. Pred inštaláciou sa uistite, že nie sú žiadne viditeľné známky
 poškodenia obežného kolesa, obalu, mriežky, a že vo vnútri nie sú cudzie predmety, ktoré by mohli poškodiť lopatky obežného kolesa. 
Nepoužívajte výrobok na iné účely, než je stanovené, a nerobte žiadne úpravy a modifikácie. Výrobok nie je určený na používanie deťmi alebo osobami
 s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s absenciou skúseností alebo vedomostí, bez toho, aby boli sprevádzané osobou
 zodpovednou za ich bezpečnosť alebo zaškolené pre použitie zariadení. Deti musia byť pod dohľadom dospelých pre zabránení hry s výrobkom.
Opatrenia je potrebné prijať na zabránenie prieniku dymu, emisie oxidu uhličitého a ďalších spalín do miestnosti cez otvorené komíny alebo iné prístroje
 požiarnej ochrany, rovnako ako k vylúčeniu možnosti spätného toku plynov od spotrebičov, ktoré používajú plyn alebo otvorený plameň.

Prečerpávanie vzduch neobsahuje prach a ďalšie tvrdé prísady, a tiež lepkavé látky a vláknité materiály. Nepoužívajte výrobok, ak sa v ovzduší vyskytujú
 horľavé látky alebo pary, ako napríklad alkohol, benzín, insekticídy, atď. Nezakrývajte a sacie a vypúšťacie otvory vo výrobku, aby nedošlo k narušeniu 
optimálneho prúdenia vzduchu. Neseďte na výrobku a nepokladajte na neho predmety . Majiteľ výrobku sa musí riadiť uvedeným návodom.
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!    POZOR!
Na konci svojej životnosti je výrobok predmetom samostatného zberu.

                                                                                                                                Nelikvidujte výrobok spolu s triedeným komunálnym odpadom.

Pred inštaláciou výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
Dodržanie požiadaviek užívateľského manuálu prispieva k zabezpečeniu spoľahlivej prevádzky výrobku počas celej doby jeho životnosti.
Uschovávajte naávod po celú dobu životnosti výrobku, pretože v ňom sú obsiahnuté požiadavky na údržbu výrobku.

KOMPLETIZÁCIA
Dodávaná sada zahrnuje: 
1. Ventilátor - 1 ks; 
2. Logo - 1 ks; 
3. Diaľkový ovládač - 1 ks; 
4. Hrdlo o priemere 100 mm - 1 ks.; 
5. Hrdlo o priemere 125 mm - 1 ks.; 
6. Skrutky s hmoždinkami - 4 ks.; 
7. Návod k použitiu; 

STRUČNÝ POPIS 
Konštrukcia ventilátorov sa neustále zdokonaľuje, preto sa niektoré modely môžu líšiť od popísaných v tomto návode. 
Výrobok predstavuje axiálny ventilátor vyrobený z vysoko kvalitného plastu pre odsávanie a vetranie malých a stredných bytových priestorov, 
vyhrievaných v zime.
Tabulka 1.                                                                                      Napájací napätie,    V               100-240

Frekvencia,     Hz             50-60
    Maximálny príkon,   W               3,8
   Spotreba prúdu,       A

-1                  0,03
Otáčky, min                    2200

        Maximálny výkon,    m3/h            133
Stupeň ochrany                    IP 44

Hmotnosť,      kg            0,35
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Tabulka 2
Model

iFan /
iFan Move

Tabulka 3

Priemer                                             Maximálný prietok                      Hladina hluku,                             Prietok vzduchu pri                                         Rozsah nastavenia,
hrdla              Rýchlosť vzduchu, m3/h                                3 m [dBA]                       továrnom nastavení, m3/h                                                  m3/h

24 Hours                                      33                                              17                                                         33                                                                     -
100                  Silent                                         72                                              22                                                         72                                                            33 ... 72

Max                                        106                                             31                                                         82                                                          72 ... 106
24 Hours                                      40                                              17                                                         40                                                                     -

125                  Silent                                         83                                              21                                                         83                                                            40 ... 83
Max                                        133                                             32                                                         97                                                          83 ... 133

Funkce 

Model               Kontrola                    24               Časove oneskorenie Časové oneskorenie Nastavenie Interval                         Externý Čidlo              Pauza
úrovne vlhkosti             Hodin                  pri zapnutí                             pri vypnutí                        rýchlosti                        vetránia vypínač                  pohybu

iFan                        +              +                 +                        +                    +                 +                   +                             +
iFan Move                    +              +                 +                        +                    +                 +                   +               +           +

29 28                                                       152

Obrysové rozmery 

Ventilátor môže pracovať v štyroch režimoch: 

1. Pohotovostný režim - režim ventilátora pri absencii signálov z čidla alebo externého vypínača. V pohotovostnom režime ventilátor nepracuje.

2. 24 Hodinový režim prevádzky ventilátora pri nízkej rýchlosti pre minimálne vetranie po celý deň (nonstop). Pri zvýšení úrovne vlhkosti sa ventilátor prepne na režim MAX 
(predvolené nastavenie) alebo SILENT. Pri spúšťaní snímača pohybu alebo zopnutia externého vypínača sa ventilátor prepne do režimu SILENT.

3. SILENT je tichý režim prevádzky ventilátora, ktorý sa aktivuje pri detekcii pohybu čidlom, pri zopnutí externého vypínača alebo zvýšenie úrovne vlhkosti. Pre čidlo vlhkosti je možné 
tento režim aktivovať pomocou menu ventilátora.

4. MAX je prevádzkový režim ventilátora, ktorý sa aktivuje pri zvýšení úrovne vlhkosti. Tento režim je aktivovaný pre čidlo vlhkosti v predvolenom nastavení.
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MONTÁŽ VÝROBKU 

Ventilátor je určený pre nástennú montáž do kruhového 
kanálu o priemere 100 alebo 125 mm, alebo pre inštaláciu 
do vetracej šachty.

Inštaláciu možno vykonať pomocou výmenného hrdla príslušnej veľkosti.                         100

125 

                                                                                      Ventilátor je vybavený odnímateľnou mriežkou. Za účelom vybratia
                                                                                       mriežky s predného krytu jemne zatlačte na západky.
                                                                                      Pri montáži mriežky je nutné, aby sa západky dostali do
                                                                                      príslušných drážok v kryte.

Šípka na zadnej strane mriežky musí smerovať ku krátkej strane,
                                                                                      ktorá je najbližšie k otvoru.
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Pre vstup napájacieho kábla do puzdra ventilátora sú v puzdre navrhnuté 3 okrúhle výklenky
(nízke zóny). Pre vytvorenie otvorov ich vyrežeme nožom pozdĺž obrysu výklenkov.

POSTUP MONTÁŽE VENTILÁTORA 

QF 

1                                                                                    2                                                                                       3

4                                                                                    5                                                                                       6
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7                                                                                   8                                                                                   9

10                                                                                11                                                                                12

Sú navrhnuté 4 elektrické obvody pre pripojenie ventilátora k jednofázovej elektrickej sieti s napätím 100 - 240 V a frekvenciou 50 až 60 Hz. 
Ventilátor Ifan Move je vybavený dodatočnou svorkou LI, ku ktorej je možné pripojiť lampu osvetlenia (až 200 W/230 V alebo 100 W/120 V),
pričom sa zapne pri signáli snímača pohybu. 
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   Schéma 1 
                                                Kontakty L a N na ventilátore sú pripojené k fáze a nule napájacej siete primerane. Z tejto schémy pripojenia sa ventilátor vždy nachádza v
                                                pohotovostnom režime (nepracuje). Pri aktivácii režimu 24 HODÍN beží ventilátor na nízkych otáčkach pre minimálnu ventiláciu po celý deň.
                                                Pri signálov od snímača pohybu (iba pre Ifan Move) sa ventilátor prepne do tichého režimu SILENT. Po nejakej dobe sa ventilátor
                                                vráti do pohotovostného režimu. Pri zvýšení vlhkosti sa ventilátor prepne na režim MAX (predvolené nastavenie) alebo SILE.T
                                                Nejakú dobu po poklese vlhkosti sa ventilátor vráti do pohotovostného režimu.N L

Pohotovostný režim                                                                                                                                                                 N
(ventilátor nepracuje)                                                                                                                                                              L
alebo LT
Režim 24 Hodin                                                                                                                                                                         LI
(ventilátor beží s prietokom
vzduchu 40/33 m3/h)

Zmenila se vlhkosť
Spustilo sa čidlo pohybu 

Signál na svorku LI
Spustenie časového                                       Spustenie časového                       (zap. Svetlo)
oneskorenia pri zapnutí                                 oneskorenia pri zapnutia
ventilátora (0-2-5 minut)                               ventilátora (0-2-5 minut)

Je zapnutý REŽIM                                                    Prevádzka ventilátora
MAX (SILENT)                                                           (režim Silent)

Vlhkosť je                                                                    Zastavenie Signál na svorku LI
stabilizovaná pohybu                                              (vyp. Svetlo)

Spustenie časového                                               Spustenie časového
oneskorenia oneskorenia pri vypnutí
(30-45-60 minut)                                                    ventilátora (5-15-30 minut)
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Schéma  2 
Kontakty L a N na ventilátore sú pripojené k fáze a nule napájacej siete, a kontakty L a LT spája prepojka. Z tejto schémy pripojenia je 
Ak vlhkosť vzduchu stúpne, ventilátor sa prepne do režimu MAX (predvolené) alebo zostane v režime SILENT (voľba používateľa). 
Nejakú dobu po poklese vlhkosti sa ventilátor vráti do režimu SILENT.

N L 

N

Ventilátor pracuje s prietokom
vzduchu
83/72 m3/h (MAX)
40/33 m3/h (SILENT)

Zmenila sa Spustilo sa
vlhkosť čidlo pohybu

Signál na svorku LI
Spustenie časového                                       Spustenie časového                                    (zap. Světlo)
oneskorenia pri zapnutom                           oneskorenia pri zapnutí
ventilátore (0-2-5 minut)                              ventilátora (0-2-5 minut)

Je zapnutý REŽIM                                                      Prevádzka ventilátora
MAX (SILENT)                                                             (režim Silent)

Vlhkosť je                                                                      Ukončenie                                          Signál na svorku LI
stabilizovaná                                                                pohybu                                                (vyp. Svetlo)

Spustenie časového                                                   Spustenie časového oneskorenia
oneskorenia                                                                pri vypnutí ventilátora
(30-45-60 minut)                                                        (5-15-30 minut)

L LT
LI
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Schéma  3 
Kontakty L a N na ventilátore sú pripojené k fáze a nule napájacej siete a kontakt LT je pripojený k fáze externým spínačom, spínačom svetiel.
Pri tejto schéme je ventilátor v pohotovostnom režime (nepracuje). Pri aktivácii režimu 24 HODÍN beží ventilátor na nízkych otáčkach pre
minimálna ventiláciu po celý deň. Pri zopnutí externého vypínača sa ventilátor prepne do režimu SILENT. Nejakú dobu po rozpojení externého
vypínača sa ventilátor vráti do pohotovostného režimu. Pri signálu snímača pohybu (iba pre iFanMove) sa ventilátor prepne do tichého režimu
SILENT. Po nejakej dobe sa ventilátor vráti do pohotovostného režimu. Pri zvýšení úrovne vlhkosti sa ventilátor prepne na režim
MAX (predvolené nastavenie) alebo SILENT. Nejaký čas po poklese úrovne vlhkosti sa ventilátor vráti do pohotovostného režimu.

N L

Pohotovostný režim
(ventilátor nepracuje)
alebo
Režim 24 Hodin
(ventilátor beží s prietokom
vzduchu 40/33 m3/h)

Zmenila sa Zopnutie spínača Spustilo sa čidlo
vlhkosť pohybu

Zopnutie časového                                                   Zopnutie časového oneskorenia
oneskorenia pri zapnutí                                          pri zapnutí ventilátora
ventilátora (0-2-5 minut)                                        (0-2-5 minut)

Je zapnutý REŽIM                                                                       Prevádzka ventilátora
MAX (SILENT)                                                                              (režim Silent)

Vlhkosť je stabilizovaná                             Spínač je                                    Ukončenie

N
L

LT                                S
LI

Signál na svorku LI
(zap. Svetlo)

Spínač je
rozpojený

Signál na svorku LI 
rozpojený                                  pohybu                                   vyp. Svetlo)

Spusteniečasového                                                   Spustenie časového oneskorenia
oneskorenia                                                                pri vypnutí ventilátora
(30-45-60 minut)                                                       (5-15-30 minut)
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Schéma 4
Kontakty L a N na ventilátore sú pripojené k fáze a nule napájacej siete a kontakt LT je pripojený k fáze externým krátkodobým spínačom, napríklad
čidlom otvorenie dverí. Z tejto schémy je ventilátor v pohotovostnom režime (nepracuje). Pri aktivácii režimu 24 HODÍN beží ventilátor na
nízkych otáčkach pre minimálnu ventiláciu po celý deň. Pri krátkodobom zopnutí externého vypínača sa ventilátor prepne do režimu SILENT po dobu
časového oneskorenia pri vypnutí. Potom sa ventilátor vráti do pohotovostného režimu.Pri signále z čidla pohybu (iba pre iFanMove) sa ventilátor 
prepne do tichého režimu SILENT.  Najaký čas po zastavení pohybu sa ventilátor vrátí do pohotovostného režimu. Pri zvýšení úrovne vlhkosti 
sa ventilátor prepne na režim MAX (predvolené nastavenie) alebo SILENT. Nejaký čas  po poklese úrovne vlhkosti sa ventilátor vrátí do  

                                         pohotovostného režimu.

Pohotovostný režim
(ventilátor nepracuje)
alebo
Režim 24 Hodín
(ventilátor beží s prietokom
vzduchu 40/33 m3/h)

Zmenila sa vlhkosť Spustenie spínača pohybu Spustilo sa čidlo

Spustenie časového                                    Spustenie časového oneskorenia
oneskorenia pri zapnutí                              pri zapnutí ventilátoru
ventilátora (0-2-5 minút)                            (0-2-5 minút)

Je zapnutý REŽIM                                                                          Chod ventilátora
MAX (SILENT)                                                                                (režim Silent)

Vlhkosť je stabilizovaná                                                                                  Ukončenie
pohybu

Spustenie časového                                                 Spustenie časového oneskorenia
oneskorenia                                                               pri vypnutí ventilátora
(30-45-60 minút)                                                      (5-15-30 minút)

N L

N
L

LT                       Sk
LI

Signál na svorku LI
(zap. Svetlo)

Signál na svorku LI
(vyp. Svetlo)
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Ventilátorpracujevreimeoneskoreniaprizapnutí-indikátorSTATUSblikáerveno2krátza1sekundu

NASTAVENIE VENTILÁTORA

Ventilátor sa predáva už nastavený z výrobného závodu a je pripravený k práci a bude plne funkčný aj bez akýchkoľvek ďalších úprav. Ak chcete nastaviť
ventilátor individuálne podľa Vašich požiadaviek, postupujte podľa uvedených pokynov.Ak je to nutné, môžete vždy obnoviť továrenské nastavenie.

Parametre továrenského nastavenia (hrdlo 125 / hrdlo 100)
rýchlosť v pohotovostnom režime - 0
rýchlosť v režime 24 Hodín - 40/33 m3 / h 
rýchlosť v režime Silent - 83/72 m3 / h 
rýchlosť v režime Max - 97/82 m3 / h 
režim odvlhčovania 
Max čas oneskorenia pri zapnutí časového oneskorenia - 0 minút 
čas oneskorenia pri vypnutí na časového oneskorenia - 5 minút 
čas na časovači režime odvlhčovania - 30 minút 
Pohybové čidlo (pre mode l Ifan Move) je vypnuté

INDIKÁCIA PREVÁDZKOVÝCH REŽIMOV VENTILÁTORA
Ventilátor pracuje pri spustení snímača pohybu alebo externého vypínača - indikátor STATUS svieti na zeleno.
Ventilátor v pohotovostnom režime - indikátor STATUS bliká zeleno 1x každé 2 sekundy.. 
Ventilátor beží v režime 24 Hodín - indikátor STATUS svieti na červeno.

Ventilátor pracuje v režime odvlhčovania - indikátor STATUS bliká červeno 1x každé 2 sekundy.

Ventilátor beží v režime intervalového vetranie - indikátor STATUS bliká striedavo zeleno a červeno.
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Máte možnosť nastaviť ventilátor buď pomocou ovládacieho panela umiestneného priamo vo ventilátore, alebo pomocou diaľkového ovládača. 
Dosah diaľkového ovládania je obmedzený na 3 metre. Pre dosiahnutie maximálneho dosahu diaľkového ovládača ho nasmerujte rovno na ventilátor.
POZOR! 
Kryty ventilátora farby Melange, Ruby Star, Champagne, Silver zaisťujú lepšiu konduktivitu signálu z diaľkového ovládača a neovplyvňujú prenos signálu.
V prípade krytov farby Graphite, Violet Topaz, Black Sapphire môže dôjsť k strate signálu. V tomto prípade odporúčame zložiť predný kryt pri
nastavení ventilátora. Pri každom prijatom signálu z diaľkového ovládača vydá ventilátor zvukový signál potvrdzujúci zmenu nastavenia.
Ak ventilátor nepípne, skúste ešte raz stlačiť tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo sa priblížiť k ventilátoru.

Tlačidlá 11RC na diaľkovom ovládači nie sú navrhnuté pre Váš ventilátor (sú určené pre modely Ifan Celsius).
Ovládací panel Diaľkový ovládač

1RC

2RC                            SILENT                                                                                                                                                   5RC

4RC                                                               MAX                                                               3RC

6RC                            ON/OFF MOVE                                                       PAUSE                                                               7RC

8RC 

TIMER SETTINGS 

9RC 

10RT                             ON/OFF 24 H                                                                                                                                          11RC

TEMPERATURE SETTINGS 
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NASTAVENIE RÝCHLOSTI REŽIMU SILENT Počet rozsvietených
V predvolenom nastavení táto rýchlosť zaisťuje výkon 83/72 m3 / h kontrolies 1
Môžete nastaviť rýchlosť týmto spôsobom: 2
na ovládacom paneli - tlačidlami 3CP a 4CP 3 4
na diaľkovom ovládači pomocou tlačidiel 4RC 5
Jednorázové stlačenie tlačidla 3CP, 4CP alebo 4RC zobrazí sa aktuálny výkon. 6 7

8 9

10

Počet rozsvietených
NASTAVENIE RÝCHLOSTI REŽIMU MAX. kontroliek
V predvolenom nastavení táto rýchlosť zaisťuje výkon 97/82 m3 / h 1 2
Môžete nastaviť rýchlosť týmto spôsobom: 3
na ovládacom paneli - pri pridržaní tlačidla 7CP, stlačením tlačidiel 3CP a 4CP. 4
na diaľkovom ovládači pomocou tlačidiel 5RC 5

6
Jednorazové stlačenie tlačidla 3CP alebo 4CP s pridržaním tlačidla 7CP na ovládacom paneli 7
a tlačidlá 5RC na diaľkovom ovládači sa zobrazí aktuálny výkon. 8

9
10

VOLBA REŽIMU ODVLHČOVANIA
Východiskovým režimom je režim odstránenia vlhkosti Max. 
Môžete zvoliť režim odstránenie vlhkosti: na ovládacom paneli - opakovaným stlačením tlačidla 1CP. 
alebo na diaľkovom ovládači - tlačidlom 2RC (pre Silent) alebo 3RC (pre Max).
Max - aktívny režim reaguje na vlhkosť, pri ktorom zaisťuje rýchlosť rotácie lopatkového obežnej hoLENT 
kolesá optimálny výkon.

                  Silent - aktívny režim reaguje na vlhkosť, pri ktorom rýchlosť rotácie obežného kolesa lopatkového zaisťuje
                  tichú prevádzku ventilátora.
                  Jednorazovým stlačením tlačidla 1CP sa zobrazí aktuálny režim.
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Výkon, m3/h 40/33

44/37 48/41

52/45
57/49
62/53 67/57

72/61 77/66

83/72

Výkon, m3/h 83/72

87/75
92/79
97/82

103/86
109/90
115/94
121/98

127/102 
133/106

MAX 



NASTAVENÍ ČASOVAČA ODVLHČENIA
Predvolený čas - 30 minút. 
Pri zvýšení vlhkosti sa ventilátor prepne na vyššiu rýchlosť pre odstránenie 
prebytočnej vlhkosti. Po stabilizácii úrovne vlhkosti v priestore sa aktivuje 
časovač. a ventilátor pracuje po stanovenú dobu časovača pre odstránenie 
vlhkosti až do úplného odstránenia vlhkého vzduchu, a potom sa prepne na                       30 min                        45 min                        60 min
predchádzajúci režim. Pri zvýšení úrovne vlhkosti najviac o 20% v priebehu 10 minút, 
čas práce časovača sa zmení na 15 minút. 
Stabilizáciou vlhkosti sa rozumie zmena úrovne vlhkosti najviac o 3% v priebehu 5 minút. 
Môžete uvedený časovač nastaviť nasledovne:
na ovládacom panele - pri súčasnom pridržaní tlačidla 7CP opakovaným stlačením tlačidla 2CP.
pomocou diaľkového ovládača - táto funkcia nie je dostupná.
Jednorazovým stlačením tlačidla 2CP sa súčasným zatlačením tlačidla 7CP sa zobrazí na
diaľkovom ovládači aktuálne nastavenie časovača pre úroveň vlhkosti.

NASTAVENIE ČASOVÉHO ONESKORENIE VYPNUTIA

Predvolený čas - 5 minút.                                                                                                    5 min          15 min                              30 min
                                                                         Pri spustení snímača pohybu alebo externého vypínača ventilátor nejakú dobu beží a 
                                                                         potom sa vráti do pohotovostného režimu. 
                                                                         Môžete uvedený časovač nastaviť nasledovne: 
                                                                         na ovládacom paneli - opakovaným stlačením tlačidla 2CP. 
                                                                         pomocou diaľkového ovládača - stlačením tlačidla 9RC (5, 15 alebo 30 primerane) 
                                                                         Jednorazovým stlačením tlačidla 2CP na ovládacom paneli sa zobrazí aktuálny 
                                                                         nastavenie časového oneskorenia pri vypnutí.
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NASTAVENIE ČASOVÉHO ONESKORENIA PRI ZAPNUTÍ
Predvolený čas - 0 minút.
Ak často krátko navštevujete kúpeľňu, tak aby sa zabránilo zbytočnému
zapínanie ventilátora, môžete nastaviť oneskorenie po jeho zapnutí.
Pri zvýšení úrovne vlhkosti alebo signálov z externého vypínača / snímača pohybu
ventilátor prepne na vyššie otáčky, ale nie hneď, až po nejakej dobe.
Môžete uvedený časovač nastaviť nasledovne: 0 min 2 min 5 min 
na ovládacom paneli - pri súčasnom pridržaní tlačidla 5cp, opakovaným 
stlačením tlačidla 2CP 
pomocou diaľkového ovládača - stlačením tlačidla 8RC (0, 2 alebo 5 primerane) 
Jednorazovým stlačením tlačidla 2CP sa súčasným zatlačením tlačidla 5cp 
sa na ovládacom paneli zobrazí aktuálne nastavenie časového oneskorenia pri zapnutí.

ZAPNUTIE ČIDLA POHYBU (PRE MODEL IFAN MOVE) 
V predvolenom nastavení je snímač pohybu vypnutý.
Svietiaca kontrolka Status indikuje zapnutie snímača pohybu.
Ak chcete zapnúť snímač pohybu:
na ovládacom p anel tlačidlo 5cp.
stlačte na diaľkovom ovladačitlačítko 6RC.
Jednorazovým stlačením tlačidla 5cp sa zobrazí aktuálne nastavenie. 
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ZAPNUTIE REŽIMU 24 HODIN 
Režim 24 HODÍN je v predvolenom nastavení vypnutý.
To je režim, kedy ventilátor neustále beží pri minimálnom výkone,
než sa spustí čidlo vlhkosti a pohybu alebo externý vypínač.
Zelená kontrolka pod tlačidlom 6cp na ovládacom paneli signalizuje
zapnutie režimu 24 Hodín.
Pre aktiváciu 24 HODÍN:
stlačte na ovládacom paneli tlačidlo 6cp.
pomocou diaľkového ovládača - stlačte tlačidlo 10RC.
Pre 2. schéma zapojenia nie je táto funkcia k dispozícii.

DODATOČNÉ FUNKCIE - PAUZA 
Ovládanie tejto funkcie je možné len pomocou diaľkového ovládača 
Ak je ventilátor v prevádzke (obežné lopatkové koleso sa otáča), a chcete, aby Vás nerušil, môžete ho dočasne zastaviť na dobu 45 minút 
stlačením tlačidla 7RC na diaľkovom ovládači. Ventilátor sa vráti do predchádzajúceho prevádzkového režimu po uplynutí určitej doby alebo pri opakovanom stlačení tlačidla 7RC.

DODATOČNÉ FUNKCIE - ZAPNUTIE / VYPNUTIE VENTILÁTORA
Ovládanie tejto funkcie je možné len pomocou diaľkového ovládača
Pri vypnutí ventilátora tlačidlom 1RC na diaľkovom ovládači kontrolka na ventilátore zhasne a ventilátor nereaguje na vonkajšie faktory
(zmena vlhkosti, teploty a pohybu v miestnosti a na externý vypínač). Funkcia intervalového vetranie je aktívna - po 15 hodinách sa ventilátor zapne na 2 hodiny pre vetranie 
miestnosti. 

DOPLNKOVÝ REŽIM - intervalové VETRANIE
                                                      Automatická funkcia. 
                                                      Túto funkciu nie je možné nastaviť a nútene vypnúť. 
                                                      Po 15-hodinovom prestojmi sa ventilátor zapne pre dvojhodinovej vetranie miestnosti s výkonom 72 m3 / h 
                                                      V prípade signálov z čidiel v priebehu intervalového vetrania sa ventilátor prepne späť do prevádzkového režimu podľa toho, ktorý snímač je aktívny.
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Obnovenie továrenského nastavenia (RESET)
Na bočnej doske ventilátora je zabudovaný ručný vypínač napájania ventilátora.
Vypnite ventilátor týmto vypínačom, potom stlačte tlačidlo «MODE» na
ovládacom paneli a pridržaním toho to tlačidlá, zapnite ventilátor bočným
posuvníkom. Keď sa ventilátor zapne, pridržte stlačené tlačidlo «MODE»
asi 5 sekúnd, kým kontrolka pod týmto tlačidlom prestane blikať zelene.

TECHNICKÁ ÚDRŽBA
Údržba sa vykonáva len po odpojení ventilátora od napájacej siete.

Push 

Údržba spočíva v pravidelnom čistení povrchov ventilátora od prachu a špiny. Pre čistenie použite jemnú handričku namočenú v teplej mydlovej vode, potom je nutné povrch 
utrieť do sucha. Dajte pozor, aby sa tekutina nedostala na elektrický motor a na elektronické dosky! Tiež je potrebné pravidelne vymieňať napájací zdroj diaľkového ovládača -
model CR2025 3V. 

1                                                                                                                                                                                                                                                   2
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3                                                                                                                                                                                                                                                   4

5                                                                                                                                                                                                                                                   6

PRAVIDLÁ PRE PREPRAVU A SKLADOVANIE
                                        Výrobok sa musí prepravovať v obale výrobcu akýmkoľvek dopravným prostriedkom. Výrobok sa musí skladovať v obale výrobného podniku 
                                        pri teplote okolitého vzduchu +5 ° C do +40 ° C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 80%. Vo skladovacie miestnosti sa nesmú vyskytovať prach, 
                                         ani výpary kyselín a alkálií spôsobujúcich koróziu.
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PRAVIDLÁ UŽÍVANIA
Ventilátor je navrhnutý pre prevádzku v sieti striedavého napätia 100-240 V, 50-60 Hz. 
Ventilátor je určený pre nepretržitú prevádzku bez odpojenia od siete. 
Ventilátor je určený pre prevádzku pri teplotách v rozmedzí od 1 ° C do +45 ° C 
Pre ventilátor nie je nutné uzemnenie. 
Zodpovedne prehlasujeme, že výrobok spĺňa požiadavky Rady Európskeho hospodárskeho spoločenstva 2004/108/ES, 89/336/EHS, požiadavky 
smernica Rady pre nízkonapäťové zariadenia 2006/95/ES, 73/23/EHS, a tiež požiadavky smernice CE 93/68/EHS o zosúladení právnych predpisov 
členských štátov v oblasti elektromagnetickej kompatibility, týkajúcich sa elektrických zariadení uvedených tried napätia.

ZÁRUKA VÝROBCU
Ventilátor je vyrobený v podniku Ventilation Systems, súkromná akciová spoločnosť (ďalej len - výrobný podnik). 
Nákupom tohto výrobku užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami, pravidlami a požiadavky na prevádzku, skladovanie, dopravu, inštaláciu, konfiguráciu, 
pripojenie, údržbe, opravám a záruke na tento výrobok obsiahnutými v dokumentácii poskytnutej výrobným podnikom. 
Výrobný podnik poskytuje záruku na bežnú prevádzku výrobku po dobu 60 mesiacov odo dňa predaja výrobku v maloobchodnej sieti za podmienky dodržania pravidiel 
pre prepravu, skladovanie, montáž a prevádzku výrobku. 
V prípade porúch pri prevádzke výrobku vinou výrobného podniku v záručnej dobe má užívateľ nárok na bezplatné odstránenie vád v rámci záručného 
servisu. Záručný servis spočíva v realizácii určitej práce súvisiace s odstránením chýb výrobku na účely umožnenia použitia výrobku užívateľom na určený účel. 
Odstránenie vád sa vykonáva výmenou alebo opravou výrobku alebo komponent tohto výrobku.

   POZOR! 
Za účelom záručného servisu je nutné predložiť naávod alebo iný doklad, ktorý ho nahrádza, a platobný doklad, ktorý 

         ukazuje na nákup s poznámkou o dátume predaja. Model výrobku musí zodpovedať modelu uvedenému v prevádzkovom predpise alebo v inom dokumente, ktorý ho nahrádza. 

         Pre záručný servis kontaktujte spoločnosť, od ktorej ste výrobok zakúpili. 
         Pokiaľ nie je možné vykonať záručný servis na mieste, budú Vám poskytnuté potrebné informácie na zabezpečenie tejto služby. 

        Záruka výrobného podniku sa nevzťahuje na nasledujúce situácie: 
        výrobok nebol predložený v kompletizáciu, uvedené v návode na obsluhu alebo inom doklade, ktorý ho nahrádza, vrátane užívateľom demontovaných súčasťou tohto výrobku; 
        nezhoda modelu, značky výrobku s údajmi uvedenými na obale výrobku, v návode, alebo v inom dokumente, ktorý ho nahrádza;20 



nepravidelná údržba výrobku užívateľom (špina, prach, olejový kondenzát, prítomnosť mechanických nečistôt); 
spôsobenie vonkajších poškodení (za poškodenie sa nepovažujú vonkajšie zmeny výrobku potrebné k jeho montáži); 
vykonanie zmien v konštrukcii výrobku alebo zlepšovanie výrobku; 
výmena a použitie dielov, jednotiek, a komponentov (súčiastok) výrobku, bez toho, aby boli stanovené výrobným podnikom; 
použitie výrobku pre iné účely;
porušenie užívateľom prevádzkových pravidiel; 
pripojenie výrobku k elektrickej sieti s napätím vyšším ako je uvedené v návode na použitie; 
prepätie v elektrickej sieti, vedúce k vyradeniu výrobku z prevádzky; 
vlastnoručný opravy výrobku užívateľom; 
opravy tretími osobami, ktoré nie sú oprávnené výrobným podnikom; 
uplynutí záručnej doby (životnosti) výrobku; 
porušenie pravidiel prepravy výrobku, ktoré zabraňujú poškodeniu alebo zničeniu výrobku;
porušenie užívateľom pravidiel uskladnenie výrobku; 
spáchanie priestupku tretími osobami vo vzťahu k výrobku; 
zásah vyššej moci (požiar, povodeň, zemetrasenie, vojna, blokáda); 
absencia plomb, v prípade, že prítomnosť týchto plomb určí návod alebo iný dokument, ktorý ho nahrádza; 
absencia záručného listu; 
absencia platobného dokladu, ktorým sa doloží nákup s poznámkou o dátume predaja.

Výrobný podnik nie je zodpovedný za vady, ktoré vzniknú po odovzdaní výrobku užívateľovi v dôsledku porušenia predpisov ohľadom prepravy, 
skladovania, montáže a prevádzky výrobku, konania tretích osôb, udalostí alebo vyššej moci.
Výrobný podnik nie je zodpovedný za škodu na zdraví a majetku užívateľa, spôsobenú v dôsledku porušenia návode, 
v dôsledku použitia užívateľom výrobku pre iné účely, v dôsledku nedodržania užívateľom varovania a ďalších informácií o tomto výrobku 
uvedených v návode, v dôsledku porušovania užívateľom predpisov ohľadom prepravy, skladovania, 
montáže, údržby a prevádzky výrobku.
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