Gyors telepítési útmutató
A részletes információkért lásd a felhasználói
kézikönyvet! A felhasználói kézikönyv elérhető
a www.zehnder.hu oldalon.

Karbantartás
Legalább négyévente egyszer a telepítő szerelőnek
vagy egy karbantartó szerelőnek át kell vizsgálnia
és ki kell tisztítania a teljes rendszert.
Az alábbi karbantartást legalább hathavonta el
kell végezni, a kézikönyvben leírt utasításoknak
megfelelően:
■ Töltse fel a háztartási szennyvízcsatorna.hálózatba bekötött kondenzvíz-elfolyót;
■ Tisztítsa meg a kezelőegységet;
■ Tisztítsa meg a szelepeket és/vagy rácsokat;;
■ Cserélje ki a szűrőket..

Biztonsági előírások
■ Mindig tartsa be az ezen dokumentumban
megadott biztonsági szabályokat,
figyelmeztetéseket, megjegyzéseket
és utasításokat!
Az ezen dokumentumban megadott biztonsági
szabályok, figyelmeztetések, megjegyzések
és utasítások figyelmen kívül hagyása személyi
sérüléshez vagy a berendezés károsodásához
vezethet.
■ Ne nyissa ki a burkolatot! A telepítő gondot
fordít arra, hogy minden, személyi slrülés
okozására alkalmas alkatrész a burkolat mögött
legyen.
■ A telepítést, üzembehelyezést és karbantartást
minősített mérnöknek kell elvégeznie, hacsak
az utasítások erről másként nem rendelkeznek.
A minősítéssel nem rendelkező szakember
személyi sérülést okozhat vagy leronthatja
a szellőztetőrendszer teljesítményét.
■ Ne módosítsa a berendezést vagy az ezen
útmutatóban megadott specifikációkat!
Az ilyen változtatások személyi sérülést
okozhatnak, és a szellőztetőrendszer
teljesítményének csökkenéséhez vezethetnek.
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■ Ne válassza le a berendezést az elektromos
hálózatról, hacsak a kézikönyv arra nem
utasítja! Ez páralecsapódást és penészesedési
problémákat okozhat.
■ Legalább hathavonta tisztítsa meg a lakásban
és azon kívül található rácsokat!
■ Legalább hathavonta tisztítsa meg a lakásban
található esetleges szelepeket!
■ Legalább hathavonta cserélje ki a szűrőket.!
Ezzel biztosítható a kellemes és egészséges
levegőminőség, és megakadályozható
a berendezés elszennyeződése.
■ A berendezés csak a telepítési útmutatójában
szereplő utasításoknak és útmutatásoknak
megfelelő telepítést követően használható.
A berendezést a következő személyek
használhatják:
- 8 éves vagy idősebb gyermekek;
- csökkent fizikai képességű személyek;
- csökkent érzékelési képességű személyek;
- csökkent szellemi képességű személyek;
- megfelelő tudással és tapasztalattal nem
rendelkező személyek, ha felügyelet alatt
tevékenykednek, vagy megtanították őket
a berendezés biztonságos használatára,
és tisztában vannak annak veszélyeivel.
Gyermekek ne játsszanak a berendezéssel!
A tisztítást és a karbantartást gyermekek
csak felügyelet mellett végezhetik el!

Kijelző áttekintése

A

AUTO

B

Tu 14:02
MENU

C

SHIFT

Gyerekzár ki- és bekapcsolása

E

D

#

Jelentés

A

Állapotjelző LED

B

Universzális gomb*

C

Felfelé gomb

D

Lefelé gomb

E

Univerzális gomb*

* Funkciója a kijelzőn éppen látható
szövegtől függ.

A beállítások nemkívánt megváltoztatásának
elkerülésére a kijelző gyermekzárral van felszerelve.
Amikor a gyermekzár aktív, a fő kijelzőn
a
szimbólum látható.
A gyerekzár ki- és bekapcsolásához válassza ki
a főképernyőn a MENÜ-t, és tartsa lenyomva
a gombot 4 másodpercig.

Navigáció a menüben
1.
2.
3.
4.

Nyissa fel a félig átlátszó védőburkolatot!
A MENU választásával lépjen be a menükbe!
A fel és le gombokkal lépkedjen a menükben!
Amikor a választónyíl a kívánt opcióra mutat, válassza a CONFIRM lehetőséget!

Miután végzett a beállításokkal:
1. A BACK lehetőséget választva lépjen vissza a főképernyőig!
2. Zárja le a félig átlátszó védőburkolatot!

1 Ez a menü csak hiba esetén látható
2 Ez a menü csak akkor látható, ha a bővített üzemmód aktív
3 Ez a menü csak akkor látható, ha a kiegészítő a készülékhez csatlakoztatva van.
4 Ez a menü csak akkor látható, ha egy automata kezelőszerv a kívánttól eltérő légáramlási beállítást igényel.
8 Ez a menü csak akkor látható, ha a készülék rendelkezik rádióadó-funkcióval.

2/4

Gyors telepítési útmutató

A beállítások befejeztével ne felejtsen el kilépni
a telepítői menüből!

A telepítéssel, üzembehelyezéssel, és karbantartással
kapcsolatos részletes információkért lásd a telepítési
és szervizkézikönyvet! A telepítési és szervizkézikönyv
elérhető a www.international.zehnder-systems.com
oldalon.

A a telepítési beállításokhoz való bejelentkezéshez:
1. A főképernyőn válassza a SHIFT lehetőséget legalább
4 másodpercen át!
2. Adja meg a numerikus jelszót a fel és a le gombokkal!
(Jelszó: 4210)
3. Minden szám után válassza a CONFIRM lehetőséget

Kérjük, segítse a felhasználót azzal, hogy beállítja
helyette a haladó felhasználói menük beállításait, például
a SENSOR VENTILATION beállításokat!

A kijelentkezéshez:
1. A főképernyőn válassza a SHIFT lehetőséget!
2. Válassza ki a LOG OUT lehetőséget!

A telepítési beállítások menüje jelszóvédett, nehogy
a felhasználó véletlenül megváltoztassa a rendszer
kritikus beállításait. A
szimbólum jelenik meg a kijelző
bal felső sarkában, amikor a telepítői jelszó aktív.

Menüstruktúra INSTALLER SETTINGS (Telepítői beállítások)
INSTALLER SETTINGS
(Telepítési beállítások) Jelszó: 4210
COMMISSIONING
(Üzembe helyezés)
MAIN BOARD SETTINGS
(Alapbeállítások)
OPTION BOX SETTINGS3
(Opciós doboz beállításai)

VENTILATION PRESETS
(Szellőzés előre beállított értékei)

BATHROOM SWITCH
(Fürfőszoba kapcsoló)

VENTILATION CONTROL
(Szellőzés vezérlése)

0-10V INPUT 13 (0-10 V Bemenet)

FILTER SETTINGS
(Szűrő beállítások)

0-10V INPUT 23 (0-10 V Bemenet 2)

ALTITUDE
(Magasság)

0-10V INPUT 33 (0-10 V Bemenet 3)

FIRE PLACE PRESENT
(Kandalló jelenléte)

0-10V INPUT 43 (0-10 V Bemenet 4)

UNBALANCE
(Kiegyensúlyozatlanság)

0-10V FUNCTION3 (0-10 V funkció)

HEAT EXCHANGER TYPE
(Hőcserélő típusa)

0-10V PRIORITY3 (0-10 V prioritás)

DIRECT FAN CONTROL
(Közvetlen ventilátorvezérlés)
SERVICE MODE
(Szerviz üzemmód)
LOG OUT (Kijelentkezés)
RESET (Visszaállítás)
FACTORY DEFAULTS
(Gyári beállítások)
RESET ERRORS
(Hibák törlése)
RESET ANALYSIS
(Visszaállítási elemzés)
PERIPHERALS ERRORS
(Perifériahibák)

3 Ez a menü csak akkor látható, ha a tartozék a berendezésre van kötve.
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Biztonsági előírások

Jelmagyarázat:
Kód

Jelentés

R

Bemenő és kimenő levegő a jobb oldalon

L

Bemenő és kimenő levegő a bal oldalon

ODA

Külső levegő (Outdoor Air) - beszív

SUP

Bemenő levegő (Supply Air) - befúj

ETA

Kimenő levegő (Extract Air) - kiszív

EHA

Elszívott levegő (Exhaust Air) - kifúj

Szerelés a falra
640mm

≥1050m

≥250mm

■ Mindig tartsa be a helyi hatóságok,
az elektromos- és vízművek és más hivatalok
általános és helyi építési, biztonsági és telepítési
utasításait!
■ A berendezés áram alá helyezése előtt minden
esetben csatlakoztasson hozzá legalább
900 mm hosszú levegővezetékeket!
Ez biztosítja, hogy a berendezés működése
közben ne lehessen megérinteni a motort.
■ Ne helyezze áram alá a berendezést, amíg
az összes mechanikai telepítéssel el nem
készült! A telepítést követően a személyi
sérülés okozására képes valamennyi alkatrész
a burkolaton belül lesz. A burkolat felnyitásához
szerszámokra van szükség.
■ A telepítést, üzembehelyezést és karbantartást
minősített mérnöknek kell elvégeznie, hacsak
az utasítások erről másként nem rendelkeznek.

A légcsatornák telepítése
ODA

SUP

EHA

ETA

■

R

ART.NR. : 200502195

L

ART.NR. : 200502195

A kondenzvíz-elvezető telepítése

Ø 32mm
G 1 ¼”
min 500Pa
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ODA

RIGHT RECHTS DROITE DESTRO WERSJA PRAWA DERECHA DIREITO

LEFT LINKS GAUCHE SINISTRO WERSJA LEWA IZQUERDA ESQUERDO

SUP

EHA

RIGHT RECHTS DROITE DESTRO WERSJA PRAWA DERECHA DIREITO

LEFT LINKS GAUCHE SINISTRO WERSJA LEWA IZQUERDA ESQUERDO

ETA

■

■

■

A minősítéssel nem rendelkező szakember
személyi sérülést okozhat vagy leronthatja
a szellőztetőrendszer teljesítményét.
Ne módosítsa a berendezést vagy az ezen
útmutatóban megadott specifikációkat!
Az ilyen változtatások személyi sérülést
okozhatnak, és a szellőztetőrendszer
teljesítményének csökkenéséhez vezethetnek.
A szellőztetőrendszeren végzendő munkák
megkezdése előtt mindig válassza le a
berendezés valamennyi pólusát az elektromos
hálózatról! Ha a berendezést nyitott állapotban
működtetik, személyi sérülést okozhat.
Gondoskodjon róla, hogy a berendezést
ne lehessen véletlenül bekapcsolni!
A FIREPLACE (Kandalló) beállítás nem
biztonsági jellemző. A biztonság érdekében
nyomáskülönbség-kapcsolót kell felszerelni
a csökkenő nyomás észlelésére.
A bekapcsolt berendezésen kizárólag a
szűrő varázsló segítségével cseréljen szűrőt!
Biztonsági okokból a berendezés a szűrőcsere
idejére minden szellőztetést leállít.

