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 1. UVOD

 1.1 VARNOSTNA OPOZORILA

Ta izdelek je skrbno izdelan v skladu z veljavnimi pravili CEE in je namenjen prezračevanju prostor-
ov in podobnemu prezračevanju, kjer koli je izdelek nameščen. Upoštevajte ta navodila v celoti, da 
bi zagotovili zmogljivost ter tehnično in električno zanesljivost, in jih shranite. Ne uporabljajte tega 
izdelka za druge namene, kot so nameni, ki jih je navedel proizvajalec.

1. Odstranite embalažo in se prepričajte, da naprava ni poškodovana.
2. Preverite, ali vaša električna napetost in frekvenca ustrezata tistim na oznaki ventilatorja. 

Napravo namestite na višini najmanj 2,3 m nad tlemi. 
3. Naprava se sme uporabljati samo za namen, za katerega je bila proizvedena, tj. prezračevanje 

prostorov. 
4. Naprave ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih hlapov (alkohol, bencin itd.).
5. Pred kakršnim koli čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite električno napajanje ventilatorja s 

pomočjo dvopolnega stikala ali izvlecite vtič. Vzdrževanje in čiščenje, ki zahtevata demontažo 
naprave, lahko opravlja le ustrezno usposobljena oseba.

6. Pred zagonom naprave se prepričajte, da ste jo sestavili v celoti.
7. Redno, tj. vsaj enkrat letno ali pogosteje v primeru pogoste uporabe, odstranite umazanijo in 

obloge z lopatic ventilatorja in ohišja motorja ter po potrebi očistite ali zamenjajte filter. Zelo 
pomembno je tudi, da se prepričate, da lopatice niso deformirane ali počene, da se ventilator 
lahko vrti neovirano in brez nihanja in je pravilno pritrjen na gred.

8. Ko naprave ne uporabljate, odstranite napajalni kabel. Poleg tega pospravite oziroma ustrez-
no zaščitite potencialno nevarne dele, zlasti zaradi otrok, ki bi se lahko igrali z napravo, ko se 
ne uporablja.

9. Namestitev mora izvesti usposobljeno osebje v skladu z navodili proizvajalca. Nepravilna na-
mestitev lahko poškoduje ljudi, živali ali predmete, za kar proizvajalec ne prevzema nikakršne 
odgovornosti.

10. Ventilator je vgrajena naprava, glavno napajanje mora potekati prek prilagodljivega kabla z 
vtičem ali omnipolarnim stikalom z odprtinami kontaktov vsaj 3 mm.

11. Pri nameščanju ventilatorja v prostoru, v katerem je grelna naprava z zgorevanjem, zagoto-
vite, da je na voljo dovolj zraka za obe napravi. Tako zagotovite učinkovito delovanje grelne 
naprave in omogočite pravilno delovanje ventilatorja. Ventilator mora imeti odvod v enojno 
odvodno cev ali neposredno ven.
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1. To napravo lahko na varen način, če razumejo vključena tveganja, uporabljajo otroci, stari 8 
let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi, ter s po-
manjkanjem izkušenj in znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali so prejeli navodila v zvezi 

z uporabo naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati 
čiščenja in uporabniškega vzdrževanja.

Ta priročnik obsega tehnične opise, navodila za namestitev, montažo in vzdrževanje ter tehnične 
podatke namenjene izključno usposobljenemu osebju, ki izvaja namestitev in vzdrževanje izdelka.

 1.2 NAMEN UPORABE IZDELKA

Izdelek je skrbno izdelan in je namenjen stalni izmenjavi zraka v prostoru. Rekuperator je na sploš-
no mogoče namestiti v stanovanjskih ali javnih prostorih.
Izdelek je opremljen s keramičnim izmenjevalnikom toplote, ki akumulira toploto pri odvajan-
ju toplega zraka iz prostora, pri dovajanju zunanjega zraka pa s toplotno energijo, shranjeno v 
keramični kocki, segreva hladen zrak. 
Izdelek je zasnovan za montažo na steno. Priložena podometna cev predvideva vgradnjo naprave 
v steno debeline do 500mm (dodatna oprema omogoča vgradnjo naprave za debeline sten do 
1000 mm). Za namestitev izdelka debelina stene ne sme biti manjša od 250mm.
Odvajani ali dovajani zrak ne sme vsebovati vnetljivih ali eksplozivnih zmesi, kemičnih hlapov, 
prahu, olj in drugih patogenih snovi na splošno.
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 1.3 OPIS NAPRAVE

Naprava je sestavljena iz glavne enote s sprednjim nagibnim panelom, ki se namesti v prostoru, 
skritega kanala, v katerem so keramični rekuperator in filtri, ter zunanje zvočno izolirane rešetke.

1 - Maska
2 - Pokrov
3 - Keramični izmenjevalnik toplote
4 - Filtri

5 - Motorni ventilator
6 - 500 mm skriti kanal
7 - Zunanja rešetka
8 - Pokrovi za skriti kanal
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 1.4 TEHNIČNI PODATKI

Sistem za rekuperacijo toplote je razvrščen kot naprava razreda II s stopnjo zaščite IPX4.
Sistem za rekuperacijo toplote je predviden za vgradnjo v notranje prostore z delovnimi tempera-
turami med -30° C in + 50°.
Zasnova sistema za rekuperacijo toplote se nenehno razvija; zato se lahko nekateri modeli razliku-
jejo od modelov, opisanih v tem priročniku.

DIMENZIJE (mm)

TEHNIČNI PARAMETRI

NOTRI

ZUNAJ

500 233212 54

21
2

16
0

42

25
0
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 2. NAMESTITEV

Namestitev lahko izvedejo samo usposobljene osebe.
Pred električnim delom namestitve se prepričajte, da je glavni električni tok v prostoru, v katerem 
se izvaja namestitev, izklopljen.
Naprave ne smete namestiti v bližini zaves, senčil itd., ker lahko to ogrozi njeno pravilno delovanje.
Prepričajte se, da je po namestitvi naprava najmanj 2,30 m od tal. V primeru namestitve več naprav 
mora biti razdalja med njimi najmanj 3 metre.
Pred sestavljanjem ali uporabo tega izdelka natančno preberite vsa navodila v tem priročniku in se 
prepričajte, da imate ves potreben material za namestitev.
Skrbno sledite navodilom iz tega priročnika. 

 2.1 PRIPRAVA 

HANSEN Pro 160
øD = 160 mm

ZUNAJ NOTRI
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 2.2 MONTAŽA IZDELKA 

ZUNAJ

ZUNAJ ZUNAJ
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Glej razdelek 
ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI
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Glej razdelek 
KONFIGURACIJA
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 2.3 NAMESTITEV: ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI

ACTIVE
Povezava samostojne enote 

Sistemska povezava nadrejene in podrejene enote

Opozorilo: v tej fazi mora biti glavno stikalo vseh naprav nastavljeno na »0«.

Opozorilo: Tipala za vlago in svetlobo bodo zaznala vrednosti iz prve priključene enote.
Sistem z dolgimi žicami ali z veliko električne/elektronske opreme lahko povzroči motnje signa-
la, zato uporabite izolirane kable in na pin 3 in 4 terminala zadnje podrejene naprave priključite 
120-ohmski terminacijski upornik.

WIRELESS

Povezovanje izdelkov
Opozorilo: v tej fazi mora biti glavno stikalo vseh naprav nastavljeno na »0«.
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 2.4 KONFIGURACIJA

ACTIVE

Za konfiguracijo sledite spodnjim navodilom, pri čemer upoštevajte, da bo prva nameščena napra-
va nadrejena, vse ostale pa v zaporedju podrejena naprava, obratna od nadrejene, in podrejena 
naprava, enaka nadrejeni.

OPOZORILO: Nadrejena naprava je edina enota, ki sprejema ukaze krmilne naprave in ki prek 
senzorjev zazna razmere v okolju in tako nadzoruje ves sistem.

V primeru velikih notranjih prostorov ali sistemov več nadstropjih je priporočljivo, da se sistem 
razdeli v cone (dnevni prostor in spalnico oziroma 1. in 2. nadstropje), da bi enote lažje nadzorov-
ali. 

enako kot
master

nasprotno
kot master

ENOTA 1 ENOTA 2
MATIČNA ENOTA
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WIRELESS

Za konfiguracijo sledite spodnjim navodilom, pri čemer upoštevajte, da bo prva nameščena napra-
va nadrejena, vse ostale pa v zaporedju podrejena naprava, obratna od nadrejene, in podrejena 
naprava, enaka nadrejeni.

OPOZORILO: Nadrejena naprava je edina enota, ki sprejema ukaze krmilne naprave in ki prek 
senzorjev zazna razmere v okolju in tako nadzoruje ves sistem.

V primeru velikih notranjih prostorov ali sistemov več nadstropjih je priporočljivo, da se sistem 
razdeli v cone (dnevni prostor in spalnico oziroma 1. in 2. nadstropje), da bi enote lažje nadzorov-
ali. 

Po nastavitvi posameznih enot je potrebno ustvariti skupno kodiranje za te sisteme, da lahko 
enote medsebojno komunicirajo brez motenj glede na sosednje sisteme.
Na spodnji shemi glejte 6 mini-dip stikal 0/1, ki so potrebna za ustvarjanje enotnega kodiranja za 
vsak sistem.

OPOZORILO: tovarniška nastavitev mini-dip stikal je 0 (OFF), zato je priporočljivo, da vsaj eno od 
mini-dip stikal nastavite na 1 (ON), da bi ustvarili enotno kodiranje sistema.

MATIČNA ENOTA

enako kot
master

nasprotno
kot master

ENOTA 1 ENOTA 2
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 2.5 PONASTAVITEV KONFIGURACIJE

ACTIVE IN WIRELESS

V primeru napak pri konfiguraciji enot prek mini-dip stikal pri kodiranju sistema (različica WIRE-
LESS) in konfiguraciji nadrejenih in podrejenih enot (različici ACTIVE in WIRELESS) sledite nasledn-
jim navodilom:

 - Izkopite enoto prek glavnega stikala
 - Spremenite konfiguracijo mini-dip stikal, kakor želite
 - Vklopite enoto prek glavnega stikala

Enota je ustrezno nastavljena z novo konfiguracijo

OPOZORILO: če enota ostane vklopljena, konfiguracije ni mogoče spremeniti. Enota bo še naprej 
delovala s predhodnimi nastavitvami.   
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 3. NAVODILA ZA UPORABO 

Prek stikala, nameščenega na enoti, je enoto mogoče vklopiti in izklopiti.

Naprava ima tri glavne načine delovanja in dodatnih šest načinov, ki jih je mogoče izbrati s hitrimi 
gumbi.
 
Trije glavni načini, ki jih izberemo z gumbom MODE:
- samodejni način (AUTOMATIC)
- nadzorni način (SURVEILLANCE)
- ročni način (MANUAL)

Šest dodatnih načinov delovanja je mogoče izbrati s hitrimi gumbi:
- nočni način (NIGHT)
- način s pojačanim delovanjem (BOOST)
- način s pretokom zraka iz nadrejene v podrejeno napravo (MASTER-SLAVE AIR FLOW)
- način s pretokom zraka iz podrejene v nadrejeno napravo (SLAVE-MASTER AIR FLOW)
- način odvajanja (EXTRACTION)
- način dovajanja (INTAKE)
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SEZNAM FUNKCIJ GUMBOV

OPOZORILO: daljinski upravljalnik preide v stanje pripravljenosti, ko je neaktiven 
60 sekund, ko se na zaslonu prikaže ikona s ključem. Da bi ga odklenili, pritisnite gumb (S) na 
zgornji strani daljinskega upravljalnika.

OPOZORILO: Če je enota povezana z drugimi enotami v istem sistemu, bo ukaz prejela samo nad-
rejena enota in ga posredovala drugim podrejenim enotam v zaporedju, v katerem so povezane.

AVDIO-VIZUALNI SIGNALI

- Prejem ukaza: ko enota pravilno sprejme ukaz, zapiska, LED lučka pa utripa belo.
- Način nadzora: ko je izdelek v načinu nadzora, rdeča LED lučka utripa vsakih 60 sekund.
- Alarm za vlažnost: ko naprava vklopi alarm za vlažnost, neprekinjeno sveti rdeča LED lučka.  
- Alarm za filter: ko naprava vklopi alarm za filter, neprekinjeno sveti rdeča LED lučka.  

OPOZORILO: Ko prvič vklopite enoto ali jo vključite iz stanja pripravljenosti ali izklopa, odpiranje 
nagibnega prednjega pokrova traja 40 sekund.
 
OPOMBA: „Način delovanja z rekuperacijo“ ustreza standardnemu delovanju naprave, to je 70 
sekund v funkciji odvajanja in 70 sekund v funkciji dovajanja, pri čemer se ciklus zamenja z odprtim 
nagibnim prednjim pokrovom.
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 SAMODEJNI NAČIN (AUTOMATIC)

Da bi izbrali ta način, večkrat pritisnite gumb MODE (M), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je 
prikazana spodaj.
S pritiskom na gumb MODE se način delovanja spreminja v zaporedju AUTO, SURVEILLANCE, 
MANUAL, AUTO, SURVEILLANCE….

V tem načinu je aktiven gumb za vlažnost HUMIDITY (H), ki omogoča, da izberete želeni prag. 

V tem načinu so aktivna tipala za vlago in svetlobo, enote bodo delovale samostojno, ne da bi jim 
bilo treba dati ukaze.

V nadaljevanju je pojasnjeno, kako enote delujejo v različnih situacijah s povezanim načinom 
delovanja:
Pri standardni vlažnosti enote podnevi delujejo s srednjo hitrostjo in z rekuperacijo toplote.
Pri standardni vlažnosti enote ponoči delujejo z najmanjšo hitrostjo in z rekuperacijo toplote.
V primeru alarma zaradi vlažnosti podnevi enote delujejo v funkciji odvajanja z največjo hitrostjo.
V primeru alarma zaradi vlažnosti ponoči enote delujejo v funkciji odvajanja z najmanjšo hitrostjo.

Enote preidejo v alarm za vlažnost, ko nadrejena enota v prostoru zazna raven vlage, ki je višja od 
nastavljene vrednosti, izbrane med tremi možnostmi (40 %, 60 %, 90 %).

 Nasvet za uporabo
 Priporočen način pri standardni uporabi naprave; ko je nastavljena raven vlažnosti, 
 bo sistem deloval sam, ne da bi morali dodatno ukrepati.
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NADZORNI NAČIN (SURVEILLANCE)

Da bi izbrali ta način, večkrat pritisnite gumb MODE (M), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je 
prikazana spodaj.
S pritiskom na gumb MODE se način delovanja spreminja v zaporedju AUTO, SURVEILLANCE, 
MANUAL, AUTO, SURVEILLANCE….

V tem načinu je aktiven gumb za vlažnost HUMIDITY (H), ki omogoča, da izberete želeni prag. 

V tem načinu so aktivna tipala za vlago in svetlobo. Enote so običajno v stanju pripravljenosti z 
zaprtim prednjim panelom, ko nivo vlažnosti v prostoru preseže nastavljeni prag, pa začnejo enote 
delovati v funkciji odvajanja.

V nadaljevanju je pojasnjeno, kako enote delujejo v različnih situacijah s povezanim načinom 
delovanja:

Pri standardni vlažnosti so enote v pripravljenosti, če je prednji panel zaprt, tipala pa aktivna.
V primeru alarma zaradi vlažnosti podnevi enote delujejo v funkciji odvajanja z največjo hitrostjo.
V primeru alarma zaradi vlažnosti ponoči enote delujejo v funkciji odvajanja z najmanjšo hitrostjo.

Enote preidejo v alarm za vlažnost, ko nadrejena enota v prostoru zazna raven vlage, ki je višja od 
nastavljene vrednosti, izbrane med tremi možnostmi (40 %, 60 %, 90 %).

 Nasvet za uporabo
 Priporočen način, ko rekuperacija toplote ni potrebna, vendar je zaradi vlažnosti 
 (ali CO2) potrebno ustrezno prezračevanje prostora.
 Običajna uporaba v počitniških domovih, saj rekuperacija toplote ni potrebno, zelo 
 pomembno pa je pravilno prezračevanje, da preprečite zatohel zrak v prostorih.
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ROČNI NAČIN (MANUAL)

Da bi izbrali ta način, večkrat pritisnite gumb MODE (M), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je 
prikazana spodaj.
S pritiskom na gumb MODE se način delovanja spreminja v zaporedju AUTO, SURVEILLANCE, 
MANUAL, AUTO, SURVEILLANCE….

V tem načinu je aktiven gumb za ventilator IMPELLER (H), ki omogoča, da izberete želeno hitrost. 

V tem načinu so tipala onemogočena in enote delujejo z rekuperacijo toplote. 
Končni uporabnik lahko izbere želeno hitrost delovanja enot in ta nastavitev velja, dokler ne vne-
sete drugega ukaza.

 Nasvet za uporabo
 Priporočen način, ko je potrebna rekuperacija toplote neodvisno od ravni vlažnosti ali 
 kadar je to potrebno nastaviti fiksno hitrost za vse naprave.

NOČNI NAČIN

Da bi izbrali ta način, pritisnite gumb NIGHT (M), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je prika-
zana spodaj.

V tem načinu vse enote delujejo pri nočni hitrosti z rekuperacijo toplote, dokler ne vnesete druge-
ga ukaza. 
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 Nasvet za uporabo
 Priporočen način, ko je zunanje okolje zelo tiho in je zaznavna celo najmanjša hitrost
 enote. 

NAČIN S POJAČANIM DELOVANJEM (BOOST) 

Da bi izbrali ta način, večkrat pritisnite gumb TIMER (B), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je 
prikazana spodaj.

S pritiskom na ta gumb v katerem koli načinu vse naprave 20 minut delujejo v načinu odvajanja z 
največjo hitrostjo, na koncu cikla pa nadaljujejo predhodno nastavljeni način.

 Nasvet za uporabo
 Priporočen način za hitro odvajanje zatohlega zraka ali močnih vonjav, ne da bi morali 
 kasneje ponastavljati enote.

NAČIN S PRETOKOM ZRAKA IZ NADREJENE V PODREJENO NAPRAVO 
(MASTER-SLAVE AIR FLOW)

Da bi izbrali ta način, večkrat pritisnite gumb FLOW (F), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je 
prikazana spodaj.
S pritiskom na tipko FLOW se način spreminja v zaporedju MASTER-SLAVE AIR FLOW, 
SLAVE-MASTER AIR FLOW, EXTRACTION, INTAKE, MASTER-SLAVE AIR AIRFLOW….
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V tem načinu je aktiven gumb za ventilator IMPELLER (H), ki omogoča, da izberete želeno hitrost. 

V tem načinu enote ustvarjajo neprekinjen pretok zraka od nadrejene naprave ali podrejene 
naprave, enake nadrejeni napravi, do podrejene naprave, obratne od nadrejene naprave, pri čemer 
se ne izvaja rekuperacija toplote.

 Nasvet za uporabo
 Priporočen način za izoliranje vonjav v enem prostoru, npr. kuhinji, pri katerem se 
 ustvarja neprekinjen dotok zraka v ta prostor.
 Način se lahko uporablja v poletnih mesecih za hlajenje;  ko je zunanja temperatura nižja 
 od notranje, ni potrebna rekuperacija toplote, temveč dovajanje svežega zraka v
 prostore.
 S pritiskom na specifični funkcijski gumb bodo vse enote stalno delovale v želeni smeri z 
 možnostjo spreminjanja hitrosti po potrebi.

NAČIN S PRETOKOM ZRAKA IZ PODREJENE V NADREJENO NAPRAVO 
(SLAVE-MASTER AIR FLOW)

Da bi izbrali ta način, večkrat pritisnite gumb FLOW (F), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je 
prikazana spodaj.
S pritiskom na tipko FLOW se način spreminja v zaporedju MASTER-SLAVE AIR FLOW, 
SLAVE-MASTER AIR FLOW, EXTRACTION, INTAKE, MASTER-SLAVE AIR AIRFLOW….

V tem načinu je aktiven gumb za ventilator IMPELLER (H), ki omogoča, da izberete želeno hitrost. 

V tem načinu enote ustvarjajo neprekinjen pretok zraka od podrejene naprave, obratne od nadre-
jene naprave, do nadrejene naprave ali podrejene naprave, enake nadrejeni napravi, pri čemer se 
ne izvaja rekuperacija toplote.
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 Nasvet za uporabo
 Priporočen način za izoliranje vonjav v enem prostoru, npr. kuhinji, pri katerem se 
 ustvarja neprekinjen dotok zraka v ta prostor.
 Način se lahko uporablja v poletnih mesecih za hlajenje; ko je zunanja temperatura nižja 
 od notranje, ni potrebna rekuperacija toplote, temveč dovajanje svežega zraka v 
 prostore.
 S pritiskom na specifični funkcijski gumb bodo vse enote stalno delovale v želeni smeri z
 možnostjo spreminjanja hitrosti po potrebi.

NAČIN ODVAJANJA (EXTRACTION)

Da bi izbrali ta način, večkrat pritisnite gumb FLOW (F), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je 
prikazana spodaj.
S pritiskom na tipko FLOW se način spreminja v zaporedju MASTER-SLAVE AIR FLOW, 
SLAVE-MASTER AIR FLOW, EXTRACTION, INTAKE, MASTER-SLAVE AIR AIRFLOW….

V tem načinu je aktiven gumb za ventilator IMPELLER (H), ki omogoča, da izberete želeno hitrost. 

S pritiskom na specifični funkcijski gumb bodo vse enote stalno delovale v načinu odvajanja z 
možnostjo spreminjanja hitrosti po potrebi.

 Nasvet za uporabo
 Priporočen način za odvajanje veliko zatohlega zraka, pri čemer je rekuperacija toplote 
 manj učinkovita, ko se v prostorih zadržuje veliko število oseb, npr. na zabavah, 
 prireditvah itd. 
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 Nasvet za uporabo
 Priporočen način za izoliranje vonjav v enem prostoru, npr. kuhinji, pri katerem se 
 ustvarja neprekinjen dotok zraka v ta prostor.
 Način se lahko uporablja v poletnih mesecih za hlajenje; ko je zunanja temperatura nižja 
 od notranje, ni potrebna rekuperacija toplote, temveč dovajanje svežega zraka v 
 prostore.
 S pritiskom na specifični funkcijski gumb bodo vse enote stalno delovale v želeni smeri z
 možnostjo spreminjanja hitrosti po potrebi.

NAČIN ODVAJANJA (EXTRACTION)

Da bi izbrali ta način, večkrat pritisnite gumb FLOW (F), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je 
prikazana spodaj.
S pritiskom na tipko FLOW se način spreminja v zaporedju MASTER-SLAVE AIR FLOW, 
SLAVE-MASTER AIR FLOW, EXTRACTION, INTAKE, MASTER-SLAVE AIR AIRFLOW….

V tem načinu je aktiven gumb za ventilator IMPELLER (H), ki omogoča, da izberete želeno hitrost. 

S pritiskom na specifični funkcijski gumb bodo vse enote stalno delovale v načinu odvajanja z 
možnostjo spreminjanja hitrosti po potrebi.

 Nasvet za uporabo
 Priporočen način za odvajanje veliko zatohlega zraka, pri čemer je rekuperacija toplote 
 manj učinkovita, ko se v prostorih zadržuje veliko število oseb, npr. na zabavah, 
 prireditvah itd. 
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NAČIN DOVAJANJA (INTAKE)

Da bi izbrali ta način, večkrat pritisnite gumb FLOW (F), dokler se na zaslonu ne izpiše slika, kot je 
prikazana spodaj.
S pritiskom na tipko FLOW se način spreminja v zaporedju MASTER-SLAVE AIR FLOW, 
SLAVE-MASTER AIR FLOW, EXTRACTION, INTAKE, MASTER-SLAVE AIR AIRFLOW….

V tem načinu je aktiven gumb za ventilator IMPELLER (H), ki omogoča, da izberete želeno hitrost. 

S pritiskom na specifični funkcijski gumb bodo vse enote stalno delovale v načinu dovajanja z 
možnostjo spreminjanja hitrosti po potrebi.

 Nasvet za uporabo
 Priporočen način za odvajanje veliko zatohlega zraka, pri čemer je rekuperacija toplote 
 manj učinkovita, ko se v prostorih zadržuje veliko število oseb, npr. na zabavah, 
 proslavah itd. 
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 4. VZDRŽEVANJE

KDAJ JE VZDRŽEVANJE POTREBNO?

Vsakih 3000 delovnih ur se na nadrejeni enoti prižge indikator, ki opozarja, da je potrebno 
vzdrževanje naprav.
Vse enote bodo še naprej delovale v skladu s predhodno nastavljenim načinom, ki ga ni mogoče 
spremeniti, dokler se ne izvede vzdrževanje.
Ko je vzdrževanje opravljeno, pritisnite gumb FILTER (F) na daljinskem upravljalniku, da ponastavite 
alarm.
Priporočljivo je zamenjati filtre, ko se obrabijo, ali vsaj vsaki dve leti, saj sta sicer ogrožena pravilno 
filtriranje zraka in učinkovitost naprave.
Za komplet za zamenjavo filtrov se obrnite na svojega lokalnega prodajalca/distributerja.
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4.1 IZVEDBA VZDRŽEVANJA 

Vsa vzdrževalna dela izvaja izključno usposobljeno osebje.
Pred izvajanjem vzdrževalnih del se prepričajte, da naprava ni priključena na električno omrežje.
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 5. POGOSTA VPRAŠANJA

OPOZORILO: Če se zaznana težava razlikuje od zgoraj naštetih ali po tem, ko ste upoštevali 
navodila, ni odpravljena, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
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GARANCIJSKI LIST

IZDELEK:   

MODEL:    

Datum izročitve:      

Št. računa prodajalca:

Garancijski rok:  24 MESECEV 

POOBLAŠČENI SERVIS: 
Tersus d.o.o., Ul. Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani, 

tel. 080 11 05, e-pošta: tersus@siol.net

Garancijska izjava: 
Izjavljamo:
• da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili 

za uporabo, 
• da bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar na 

izdelku, zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare.
Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali. Za čas popravila se vam bo podaljšal 
garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve, kar dokažete z originalnim računom (na katerem je navedeno ime 
in sedež podjetja, ki vam je izdelek prodalo, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).
Garancije ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije; Republika Slovenija.

Garancijski pogoji:
Popravila v garancijski dobi opravlja na kraju samem ali v servisni delavnici z naše strani pooblaščena oseba. Garancija ne 
velja oz. preneha veljati v naslednjih primerih, zaradi:
• neupoštevanja navodil za uporabo,
• popravila, ki jih je opravila nepooblaščena oseba,

• vgradnje neoriginalnih sestavnih delov izdelka,

• malomarnega ravnanja z izdelkom,

• poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oz.tretje osebe,

• poškodbe nastale zaradi višje naravne sile,

• poškodbe plastičnih delov podvrženih hitri obrabi.  

Popravila v garancijski dobi:
Popravila v garancijski dobi uveljavljate z garancijskim listom in s potrjenim originalnim računom. Pri prijavi podajte vaše 
mnenje o okvari.

Popravila izven garancije:
Garancijska doba v kateri zagotavljamo servis in nadomestne dele, ki zagotavljajo nemoteno uporabo, je 3 leta po izteku 
garancije.

Za garancijske pogoje za izdelek jamči: EKODAN d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

ŽIG IN PODPIS PRODAJALCA:  

  
RAVNANJE Z ODPADKI
Naprava je označena v skladu z Direktivo  EU 2002/96/EC (Odpadna električna in elektronska oprema - OEEO). Poskrbite, da boste izdelek 
zavrgli na ustrezen način in se tako izognili vsem zdravstvenim in/ali okoljskim tveganjem. Oznaka na napravi ali pripadajočih dokumentih 
označuje, da se s to napravo ne sme ravnatim kot z gospodinjskimi odpadki, temveč jo je potrebno dostaviti pooblaščenemu prejemniku 
za reciklažo električnih in elektronskih odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi. 






