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Tato uživatelská příručka je hlavním provozním dokumentem určeným pro technický, údržbářský a provozní personál.
Tato příručka obsahuje informace o účelu, technických podrobnostech, principu činnosti, konstrukci a instalaci jednotky VENTO 
Expert A50C3-1 S8 W V.2 a všech jejích úpravách.
Technický a údržbářský personál musí mít teoretické a praktické vzdělání v oblasti ventilačních systémů a měl by být schopen 
pracovat v souladu s pravidly bezpečnosti na pracovišti i stavebními normami a normami platnými na území země. Informace v 
této uživatelské příručce jsou v době přípravy dokumentu správné.
Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit technické vlastnosti, design nebo konfiguraci svých produktů za účelem začlenění 
nejnovějšího technologického vývoje.
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího systému nebo přenášena, v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem v jakémkoli informačním 

vyhledávacím systému nebo překládána do jakéhokoli jazyka v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

Při instalaci a provozu jednotky musí být dodrženy všechny požadavky uživatelské příručky a 
ustanovení všech příslušných místních a národních stavebních, elektrických a technických 
norem a norem.
Před jakýmkoli připojením, servisem, údržbou a opravou odpojte jednotku od 
napájení.
Instalaci a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři s pracovním povolením pro 
elektrické jednotky do 1000 V. Před zahájením prací byste si měli pečlivě přečíst tuto 
uživatelskou příručku.
• Jednofázová elektrická síť musí splňovat platné místní elektrické normy a normy.
• Pevné elektrické vedení musí být vybaveno automatickým jističem.
• Jednotka musí být připojena k elektrické síti pomocí dvoupólového jističe s odpovídajícím jmenovitým 

výkonem integrovaného do pevného elektroinstalačního systému s rozepnutím kontaktů na všech pólech. 
Mezera mezi kontakty jističe na všech pólech nesmí být menší než 3 mm.

• Před zahájením instalace zkontrolujte jednotku, zda není viditelně poškozena oběžné kolo, plášť a mřížka. 
Vnitřní části tělesa nesmí obsahovat žádné cizí předměty, které by mohly poškodit lopatky oběžného kola.

• Při montáži jednotky se vyvarujte stlačení pouzdra! Deformace skříně může mít za následek 
zaseknutí motoru a nadměrný hluk.
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• Zneužití jednotky a jakékoli neoprávněné úpravy nejsou povoleny.
• Nevystavujte zařízení nepříznivým atmosférickým vlivům (déšť, slunce atd.).
• Proveďte opatření, která zabrání vniknutí kouře, oxidu uhelnatého a dalších spalin do místnosti 

otevřenými komínovými průduchy nebo jinými protipožárními zařízeními. Pro řádné spalování 
a odvod plynů komínem zařízení na spalování paliva musí být zajištěn dostatečný přívod 
vzduchu, aby se zabránilo zpětnému tahu.

• Přepravovaný vzduch nesmí obsahovat prach ani jiné pevné nečistoty, lepkavé látky nebo 
vláknité materiály.

• Nepoužívejte jednotku v nebezpečném nebo výbušném prostředí obsahujícím lihoviny, benzín, 
insekticidy atd.

• Pro efektivní fungování jednotky je nutné zajistit odpovídající přívod čerstvého vzduchu do místnosti. 
Nezavírejte ani neblokujte sací ani výfukové otvory, abyste zajistili efektivní proudění vzduchu.

• Nesedejte si na jednotku a nepokládejte na ni žádné předměty.

• Přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí za předpokladu, 
že jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání zařízení a 
rozumí související rizika.

• Nedovolte dětem hrát si s jednotkou.
• Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
• Informace v této uživatelské příručce byly v době přípravy dokumentu správné.
• Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit technické vlastnosti, design nebo 

konfiguraci svých produktů za účelem začlenění nejnovějšího technologického 
vývoje.

• Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, ukládána do vyhledávacího systému nebo přenášena v jakékoli 
formě nebo jakýmkoli způsobem v jakémkoli informačním vyhledávacím systému nebo překládána do jakéhokoli 
jazyka v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení Společnosti.

VAROVÁNÍ! Podobně jako při používání jakéhokoli jiného domácího elektrického spotřebiče při 
provozu tohoto ventilátoru je třeba dodržovat následující základní pravidla:
• Nikdy se nedotýkejte ventilátoru mokrými nebo vlhkými rukama.

• Nikdy se nedotýkejte ventilátoru bosí.

PRODUKT MUSÍ BÝT LIKVIDOVÁN SAMOSTATNĚ NA KONCI SVÉHO ŽIVOTA SLUŽEB.

NEODSTRAŇUJTE JEDNOTKU JAKO TŘÍDĚNÝ DOMÁCÍ ODPAD.
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ÚČEL
Ventilátor je navržen tak, aby zajišťoval nepřetržitou mechanickou výměnu vzduchu v bytech, chatách, hotelech, kavárnách a dalších domácích a veřejných 
prostorách. Ventilátor je vybaven regenerátorem, který umožňuje přívod čerstvého filtrovaného vzduchu ohřívaného pomocí tepelné energie odváděného vzduchu
zotavení. Ventilátor je určen k montáži pod omítku.
Jednotka je dimenzována na nepřetržitý provoz bez odpojení od elektrické sítě.

DODACÍ SADA

název Číslo
Vnitřní jednotka ventilátoru 

Vzduchové potrubí

Materiál pohlcující zvuk 
Sestavená kazeta
Vnější ventilační digestoř

Dálkové ovládání

Kartonová šablona
Upevňovací sada

Pěnové klíny
Uživatelský manuál

Návod k montáži digestoře Balící 
box

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

2 balení

1 set

1 ks
1 ks
1 ks

DESIGNAČNÍ KLÍČ

VENTO Expert A -50 C3 -1 S8 W V.2
Verze jednotky

V.2: Lze ovládat pomocí Wi-Fi, připojení k počítači není nutné

Typ automatizace

W: připojení ventilátorů přes Wi-Fi
Ventilační model s kapucí

S8: ventilační digestoř pro chladné klima

Úprava předního panelu
1: plochý přední panel

Úprava kazety
C3: kazeta pro chladné klima

Jmenovitý průtok vzduchu [m3/h] 

Průřez vzduchového potrubí

Kolem
Řada ventilátorů

Expert - řada reverzibilních ventilátorů s jednosměrným prouděním vzduchu
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TECHNICKÁ DATA

Ventilátor je určen pro vnitřní použití s   okolní teplotou v rozmezí od -30 ° C do +40 ° C a relativní vlhkostí do 65 %.

Zařízení je hodnoceno jako elektrický spotřebič třídy II.
Stupeň krytí proti vniknutí do nebezpečných částí a proti vniknutí vody je IP24.
Konstrukce ventilátoru je pravidelně vylepšována, takže některé modely se mohou mírně lišit od těch, které jsou zde popsány.

Technické specifikace konkrétního modelu jsou uvedeny na skříni jednotky.
Tloušťka stěny je nad minimem Tloušťka stěny je minimální

Délka vzduchového potrubí

tloušťka stěny

Délka vzduchového potrubí

tloušťka stěny

Vnější ventilace
kapuce

Vnější ventilace
kapuce

L L
Ø 160

(Ř 6 5/16")

A Kazeta A Kazeta

Přední panel Přední panel

A: vyčnívající část vzduchového potrubí na vnější stěně. Záleží na zvoleném typu 
větrací digestoře.
L: délka kazety. Záleží na úpravě kazety.

Model ventilátoru D, mm

VENTO Expert A50C3-1 S8 W V.2 270

Délka přiváděného vzduchového potrubí a dodaný model větrací digestoře 
závisí na modelu ventilátoru, viz část Označovací klíč, strana 4.
Celkové a připojovací rozměry vnějšího větracího krytu, délka vnějšího 
výčnělku vzduchového potrubí A a montážní postup digestoře jsou 
uvedeny v jeho montážním návodu.

Celkové rozměry předního panelu jsou uvedeny níže.
207

138

285
137

235 68 85

Technické údaje Wi-Fi

Standard

Frekvenční pásmo [GHz]

Vysílací výkon [mW] (dBm) Síť

Bezpečnost WLAN

IEFE 802,11, b/g/n

2.4
100 (+20)

DHCP
WPA, WPA2
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NÁVRH A FUNKCE

Ventilátor se skládá z vnitřní jednotky s ozdobným předním panelem, kazety, vzduchového potrubí s vrstvou pohlcující zvuk a vnější ventilační 
digestoře.
Patrona je základní funkční částí ventilátoru. Patrona se skládá z ventilátorů, regenerátoru a dvou filtrů, které zajišťují hrubou 
filtraci vzduchu a zabraňují vnikání prachu a cizích předmětů do výměníku tepla a ventilátoru.
Vnitřní montážní jednotka je vybavena automatickými roletami, které se během klidu ventilátoru zavřou a zabraňují zpětnému proudění vzduchu. 
Vnější ventilační digestoř slouží k zabránění přímého vniknutí vody a jiných předmětů do ventilátoru.

DESIGN VENTILÁTORU

Vnější ventilační digestoř
Zabraňuje vniknutí vody a cizích předmětů do ventilátoru. Každý 

model ventilátoru má odpovídající model větracího krytu.

Materiál pohlcující zvuk
Vrstva materiálu absorbujícího zvuk pro tlumení hluku 
generovaného během provozu ventilátoru.

Vzduchové potrubí

Plastové vzduchové potrubí.

Cartridge
Konstrukce sestávající z ventilátorů, filtrů a regenerátoru. 
Vytváří proudění vzduchu, zajišťuje rekuperaci tepla.

Zadní část vnitřní jednotky
Montážní jednotka obsahuje desku s obvody a základní 
řídicí jednotky umístěné na boku vnitřní jednotky.

Přední část vnitřní jednotky s předním panelem
Plní dekorativní funkci. Konstrukce umožňuje uzavřít 
vzduchové potrubí v případě delší odstávky ventilátoru.

PROVOZNÍ LOGIKA AUTOMATICKÝCH ZÁVĚREK PRO VENTO Expert

Vnitřní jednotka je vybavena automatickými roletami. Během provozu ventilátoru se otevírají automatické rolety a nechávají vzduch 
volně proudit ventilátorem. Automatické žaluzie se zavírají na 2 minuty při vypnutém ventilátoru.

Okenice jsou zavřené Okenice jsou otevřené
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REŽIMY VENTILÁTORU
Větrání: ventilátor běží buď v režimu odsávání nebo přívodu vzduchu s nastavenou rychlostí.
V tomto režimu běží některé ventilátory v síti v režimu přívodu vzduchu a ostatní v režimu odsávání vzduchu, v závislosti na 
poloze přepínače DIP č. 3 (viz strana 12).
Boost : ventilátor přejde na maximální rychlost beze změny provozního režimu.
Regenerace: ventilátor běží ve dvou cyklech, každý po 70 sekundách, s regenerací tepla a vlhkosti.
• Cyklus I. Teplý zatuchlý vzduch je odsáván z místnosti a proudí keramickým regenerátorem, který postupně absorbuje teplo a vlhkost. 

Po 70 sekundách, kdy se keramický regenerátor zahřívá, se ventilátor přepne do režimu přívodu vzduchu.
• Cyklus II. Čerstvý nasávaný vzduch zvenčí proudí keramickým regenerátorem, absorbuje nahromaděnou vlhkost a ohřívá se na 

pokojovou teplotu. Po 70 sekundách, kdy se keramický regenerátor ochladí, se ventilátor přepne do režimu odsávání vzduchu a 
cyklus se obnoví. Pokud jsou nainstalovány dva ventilátory, pracují v tomto režimu s opačnými směry otáčení. Zatímco jeden 
ventilátor dodává vzduch, druhý jej odebírá.

Přívod vzduchu: ventilátor pracuje v režimu přívodu vzduchu bez ohledu na polohu přepínače DIP č. 3 (viz strana 12).
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MONTÁŽ A NASTAVENÍ

PŘED INSTALACÍ JEDNOTKY SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

NEBLOKUJTE VZDUCHOVÝ KANÁL NAINSTALOVANÉHO VENTILÁTORU PRÁŠEM 
AKUMULUJÍCÍM MATERIÁLEM, TAKOVÉ JAKO ZÁMĚRY, OBLEČENÍ ŽALUZÍ, A POD.

JAK PŘEDCHÁZÍ OBĚHU VZDUCHU V MÍSTNOSTI.

1. Připravte si kulatý jádrový otvor ve vnější stěně. Velikost otvoru je uvedena na obrázku níže.
A

AA

min. 300

ř 180

min. 300

A

2. Vložte vzduchové potrubí do zdi. Pro snadnou instalaci použijte pěnové klíny obsažené v dodávkové sadě. Konec vzduchového potrubí musí 
vyčnívat na vzdálenost A, která umožňuje instalaci vnější ventilační digestoře. Vzdálenost A je uvedena v montážním návodu k odsavači par.

Polystyrenový klín

Instalujte vzduchové potrubí s minimálním sklonem 3 mm směrem 
dolů od strany vnější stěny.Vyplňte mezery mezi vzduchovým kanálem

a otvor s uchycením
pěna.

Vzduchové potrubí lze řezat předběžným výpočtem požadované délky
min. 3 mm nebo po upevnění vzduchového potrubí na zeď (v tomto případě je nutné

mít přístup do vnější části zdi).

A

8

m
in
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3. Dodanou lepenkovou základní desku nalepte na vnitřní stěnu pomocí montážní pásky. Velký otvor v základní desce musí být osově vyrovnán 
se vzduchovým kanálem. Pro zarovnání základní desky s ohledem na horizontální linii se doporučuje použít úroveň stavitele. Poté označte 
upevňovací otvory pro instalaci dodaných hmoždinek a vyvrtejte otvory do požadované hloubky.
Protáhněte napájecí kabel ventilátoru ze zdi označeným otvorem na šabloně.

Značení otvorů pro spojovací prvky

207

Ř 5
4 otvory103,5

87,5
138

137

Ø 160
Ø 23 85

4. Odjistěte a odpojte přední část vnitřní jednotky od zadní části.

POZORNOST!
Pro TwinFresh Expert RW1 Před 
montáží předního panelu se ujistěte, 

že je tyč termického pohonu v
nejnižší poloha.

Blikající bílý indikátor LED 
znamená, že termopohon není

v nízké poloze!

5. Připevněte zadní část vnitřní jednotky na zeď pomocí šroubů dodaných s montážní sadou ventilátoru. Povolte dva upevňovací šrouby 
z levého průhledného krytu, aby byl umožněn přístup ke svorkám.

6. Veďte napájecí kabel podle obrázku níže a připojte 
ventilátor k elektrické síti podle schématu externího 
zapojení, viz strana 11.
Napájecí kabel a signální kabely upevněte kabelovou svorkou. 
Po dokončení elektrického připojení nainstalujte zpět 
průhledný kryt na místo.

Kabelová svorka

9
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7. Nainstalujte kazetu do vzduchového potrubí podle obrázku níže. Ujistěte se, že ukazatel směřuje nahoru. Poté upevněte vodič pomocí 
příchytky a připojte konektor k desce s obvody.

Ukazatel musí 
směřovat nahoru

Položte kabely pod svorku a 
připojte konektor zásuvky

na řídicí desku.

8. Namontujte přední část vnitřní jednotky.

9. Vložte vrstvu absorbující zvuk do vzduchového potrubí. Rolovat vrstvu materiálu pohlcujícího zvuk tak, aby odpovídal průměru 
vzduchového potrubí. Vrstva ochranného papíru musí být venku. Vložte protihlukový válec do kazety proti zarážce. Na konci vzduchového 
potrubí označte, odeberte materiál a odřízněte roli podle označení.
Vložte připravený zvuk absorbující válec do vzduchového potrubí.

10. Namontujte vnější ventilační digestoř. Pořadí montáže vnějšího větracího krytu je popsáno v montážním návodu k 
odsávacímu krytu.

10



vento expert a50c3-1 S8 W v.2 www.blaubergventilatoren.de

PŘIPOJENÍ K NAPÁJECÍM SÍTÍM

NAPÁJENÍ VYPNĚTE NAPÁJENÍ PŘED JAKÝMKOLI PROVOZEM S JEDNOTKOU. 

JEDNOTKA MUSÍ BÝT PŘIPOJENA K NAPÁJENÍ KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM.

JMENOVITÉ ELEKTRICKÉ PARAMETRY JEDNOTKY SE DÁVAJÍ NA
ŠTÍTEK VÝROBCE.

JAKÉKOLI TAMPEROVÁNÍ S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM JE ZAKÁZÁNO
A ZRUŠÍ ZÁRUKU.

Ventilátor je dimenzován pro připojení k jednofázové napájecí síti 100-240 V 50/60 Hz. 
Vedení napájecích a signalizačních kabelů je uvedeno v části „Montáž a nastavení“.
Pro elektrické instalace používejte izolované, trvanlivé a žáruvzdorné vodiče (kabely, vodiče) s minimálním průřezem
0,5 až 0,75 mm2 pro napájecí kabel a 0,25 mm2 pro signální kabely. Průřez kabelu je uveden pouze pro informaci. Výběr 
skutečného průřezu vodiče musí být založen na jeho typu, maximálním přípustném ohřevu, izolaci, délce a způsobu instalace.
Pro všechna elektrická připojení použijte měděné dráty!

Připojte jednotku k elektrické síti pomocí svorkovnice nainstalované v řídicí desce podle schématu zapojení a označení 
svorek.
Připojte ventilátor k elektrické síti pomocí automatického jističe s magnetickým vypínáním integrovaného do domácího elektroinstalačního 
systému. Vypínací proud jističe je zvolen na základě elektrických charakteristik uvedených na štítku skříně ventilátoru.

Konstrukce ventilátoru umožňuje připojení jakýchkoli externích ovladačů s normálně otevřeným kontaktem (spínací kontakt), jako je externí 
senzor CO2, snímač vlhkosti, spínač atd.

Když je NO kontakt externího zařízení sepnutý, jednotka se přepne na maximální 
rychlost.

SCHÉMA EXTERNÍHO PŘIPOJENÍ
Zdroj napájení L (~)
AC 100-240 V N (~)

50/60 HzS jednotkou je kompatibilní také analogový snímač s výstupním napětím 0-10 V.

QF*

Napájení na
další ventilátor

N.
L
N.
L

+ 12V

v
Gnd

Vstup pro analogový 

senzor 0-10 V.

Č.1

NO2ŽÁDNÝ kontakt
externí jednotka

(reléový snímač)

NASTAVENÍ VENTILÁTORU

Před uvedením ventilátoru do provozu jej nastavte pomocí přepínače DIP. Je 
umístěn na desce plošných spojů ovladače.

Chcete -li získat přístup k přepínači DIP, sundejte přední panel vnitřní jednotky 
a zvedněte gumovou zátku, která přepínač zakrývá.

Přepínač DIP a 
zásuvka USB pod

Pokrýt
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UMÍSTĚNÍ PŘEPÍNAČE DIP
Nastavení sítě ventilátoru

OFF - hlavní jednotka (dále jen „hlavní jednotka“)

ON - podřízená jednotka (dále jen „podřízená jednotka“)

Nastavení pohotovostního režimu

OFF - ventilátor je v pohotovostním režimu vypnutý.

ZAPNUTO - ventilátor pracuje v pohotovostním režimu rychlostí I.

Nastavení směru proudění vzduchu v režimu větrání s běžícími ventilátory pro VENTOExpert

OFF - provoz v režimu odsávání vzduchu.

ON - provoz v režimu přívodu vzduchu.

Obnovte výchozí tovární nastavení

OFF - standardní provoz jednotky.

ZAPNUTO - obnovte výchozí tovární nastavení. Za tímto účelem přesuňte spínač na provozním ventilátoru do polohy ZAPNUTO, po zvukovém 
signálu otočte spínač do polohy VYPNUTO.

OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU

Větrací jednotku lze provozovat pomocí následujících ovládacích prvků:
• infračervené dálkové ovládání

• ovládací tlačítka umístěná na boku vnitřní jednotky (viz obrázek níže)
• Aplikace Blauberg Vento V.2 z mobilního zařízení (smartphone nebo tablet)

Rychlost/pohotovostní režim

Sekvence výběru rychlosti je 
následující: I-II-III-Standby.

Zapnutí/vypnutí ventilátoru

Volba rychlosti

Režim regenerace

Směr otáčení ventilátoru se každých 70 
sekund změní na opačný.
V tomto režimu se provádí rekuperace tepla.

Režim ventilace

Ventilátor pracuje v režimu trvalého 
přívodu nebo odvodu vzduchu při 
nastavené rychlosti.

Režim párty. Aktivace Speed   III pomocí 
časovače (standardně 4 hodiny).

Noční režim. Aktivace rychlosti I 
časovačem (standardně 8 hodin).
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OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU S TLAČÍTKY NA VNITŘNÍ JEDNOTCE
Sekvence výběru rychlosti je následující: I-II-III-Standby. Všechny jednotky integrované v jedné síti pracují 
podle nastavení rychlosti hlavní jednotky.
I: trvale svítící kontrolka indikuje provoz jednotky při rychlosti I. Blikání kontrolky indikuje aktivaci 
Noční režim časovač.
I a II: trvalé svícení indikátorů I a II indikuje provoz jednotky při rychlosti II.
I, II a III: trvalé svícení indikátorů I, II a III indikuje provoz ventilační jednotky při rychlosti III. Synchronní 
blikání indikátorů I, II a III indikuje aktivaci časovače v režimu Party nebo časovače zpoždění vypnutí v 
režimu Boost v případě aktivace připojených externích senzorů nebo integrovaného senzoru vlhkosti.

Střídavé blikání kontrolek I, II a III indikuje, že ventilátor běží rychlostí nastavenou pomocí mobilní 
aplikace pomocí posuvného voliče pro ruční nastavení rychlosti nebo že Týdenní plán je aktivován režim.
Režim regenerace
Směr otáčení obou ventilátorů se každých 70 sekund změní na opačný. V tomto režimu se provádí rekuperace 
tepla. Chcete -li umožnit provoz ventilátorů s reverzní fází, změňte polohu přepínače DIP č. 3.
Režim ventilace
Ventilátor pracuje v režimu trvalého přívodu nebo odvodu vzduchu při nastavené rychlosti. Směr otáčení 
ventilátoru závisí na poloze přepínače DIP 3.

Nesvítí indikátory "Regenerace" a "Větrání" indikuje nucený provoz větrací jednotky v režimu přívodu vzduchu. Tento režim 
lze aktivovat pouze prostřednictvím mobilní aplikace.

90 dní po instalaci kazety začne indikátor výměny filtru svítit. V takovém případě vyčistěte nebo 
vyměňte filtry (viz část „Technická údržba“).

Filtr Po výměně filtrů resetujte časovač pomocí mobilní aplikace nebo stisknutím a podržením tlačítka

tlačítko na vnitřní jednotce hlavního ventilátoru na 5 sekund, dokud nezazní signál.
Indikátor alarmu
V případě selhání, Poplach indikátor na vnitřní jednotce svítí nebo 
bliká. Důvody blikání alarmu:
• Nabití baterie je pod nízkou úrovní.
• Žádné spojení mezi Mistr jednotku a router.
• Alarmové vypnutí ventilátoru.
Pokud ve stejné síti běží několik propojených ventilátorů, v případě poplachu ventilátoru se zastaví také 
všechny ventilátory této sítě. ThePoplach indikátor vadného ventilátoru bliká a svítí na ostatních 
připojených ventilátorech.
V případě ztráty komunikaceMistrjednotka se směrovačem delší než 20 sekund, hlavní jednotka se 
přepne na Pohotovostní režim (Poplach bliká) a Otrok jednotky budou signalizovat, že s Mistr jednotka 
(viz popis souboru Mistr indikátor). Po obnovení komunikace seOtrok jednotky jsou automaticky 
synchronizovány s Mistr jednotka.

Poplach

Trvalé svícení indikátoru ukazuje vedoucí jednotku v síti (Mistr jednotka). Blikající kontrolka indikuje poháněnou 
jednotku (Otrok jednotka) a žádné připojení k Mistr jednotka. Nesvítí -li kontrolka lampy, znamená to, že tato 
ventilační jednotka je aOtrok větrací jednotka a je připojena k a Mistr jednotka.Mistr

Synchronní blikání všech kontrolek na skříni ventilátoru znamená, že Režim nastavení je povoleno.

13
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY
V pohotovostním režimu. Pohotovostní režim závisí na poloze přepínače DIP 2 (viz strana 12). Stejné tlačítko slouží k 
resetování alarmů (Alarm) a vypnutí časovačů.

Volba rychlosti ventilátoru: Rychlost III-II-I.

Režim regenerace
Směr otáčení obou ventilátorů se každých 70 sekund změní na opačný. V tomto režimu se provádí rekuperace 
tepla. Směr otáčení ventilátoru závisí na poloze přepínače DIP 3.

Režim ventilace
Ventilátor pracuje v režimu trvalého přívodu nebo odvodu vzduchu při nastavené rychlosti. Směr otáčení 
ventilátoru závisí na poloze přepínače DIP 3.

Ovládací tlačítka časovače:

Režim párty: časovač aktivuje provoz jednotky rychlostí III na nastavenou dobu, ve výchozím nastavení 4 hodiny. 
Nastavení časovače lze změnit během nastavení jednotky na mobilním zařízení.

Noční režim: časovač aktivuje provoz ventilační jednotky při rychlosti I na nastavenou dobu, standardně 8 hodin. 
Nastavení časovače lze změnit během nastavení jednotky na mobilním zařízení.
Po uplynutí nastaveného časového období se ventilační jednotka vrátí do provozu s předchozím nastavením rychlosti. Stisknutím 

libovolného tlačítka pro nastavení rychlosti deaktivujete časovač nebo znovu stiskněte ovládací tlačítko časovače.

14
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PROVOZ VĚTRACÍ JEDNOTKY S MOBILNÍ APLIKACÍ
Chcete -li povolit provoz jednotky s mobilním zařízením, nainstalujte si do mobilního zařízení aplikaci Blauberg Vento V.2.

Blauberg Vento V.2 - App Store Blauberg Vento V.2 Play Market

Vaše mobilní zařízení musí mít operační systém, který odpovídá následujícím parametrům:
• iOS - 8 nebo novější. Kompatibilní s iPhone, iPad, iPod.
• Android - 4 nebo novější.

PŘIPOJENÍ MOBILNÍ APLIKACE K VENTILÁTORU
Stáhněte si aplikaci Blauberg Vento V.2 a nainstalujte ji na mobilní zařízení.
Při spuštění aplikace bez připojení k ventilátoru se zobrazí následující zpráva:

Ve výchozím nastavení ventilátor funguje jako přístupový bod Wi-Fi. Připojte mobilní zařízení k přístupovému bodu Wi-Fi (FAN: + 16 znaků identifikačního 
čísla) uvedeného na ovládacím panelu ventilátoru.

Heslo přístupového bodu Wi-Fi: 11111111.

1 2 3 4 6 5 7 8

Zadejte aplikaci Blauberg Vento V.2 a vytvořte nové připojení podle následujících kroků:
1. Vstupte do nabídky aplikace.

2. Vyberte Připojení - doma.
3. Pokud je mobilní zařízení připojeno k přístupovému bodu Wi-Fi jednotky bez routeru, vyberte možnost Výchozí připojení.
4. V případě připojení přes router vyhledejte nastavení sítě.
5. Najděte nové připojení v seznamu a zvýrazněte jeho ID.
6. Upravte detaily připojení.
7. V případě potřeby přejmenujte připojení a zadejte heslo ventilátoru.

Ve výchozím nastavení je heslo ventilátoru 1111 (automaticky vloženo do vstupního řádku).
POZOR!!! V této fázi nelze heslo pro ventilátor změnit.

8. Potvrďte aktualizované podrobnosti.

Po navázání připojení přejděte do nabídky aplikace a vyberte Řízení.

POPIS OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK MOBILNÍ APLIKACE
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V pohotovostním režimu. ThePohotovostní režim závisí na poloze 
přepínače DIP 2 (viz strana 12).

Volba přednastavené rychlosti: Rychlost I, II a III.

Ruční nastavení rychlosti. Chcete -li posuvník aktivovat, zaškrtněte jej.

Větrání
Ventilátor pracuje v režimu trvalého přívodu nebo odvodu vzduchu při 
nastavené rychlosti. Směr otáčení ventilátoru závisí na poloze 
přepínače DIP 3.

Režim regenerace
Směr otáčení obou ventilátorů se každých 70 sekund změní na opačný. 
V tomto režimu se provádí rekuperace tepla.
Režim přívodu vzduchu

Větrací jednotka pracuje výhradně v režimu přívodu vzduchu.

Noční režim
Aktivace časovače Speed   I bez změny provozního režimu ventilátoru (ve 
výchozím nastavení 8 hodin, nastavitelné v Nastavení - nabídka Časovače).

Týdenní plán
Aktivace týdenního provozu ventilátoru.
Režim párty
Aktivace časovače Speed   III bez změny provozního režimu ventilátoru (4 
hodiny ve výchozím nastavení, nastavitelné v Nastavení - nabídka 
Časovače).

POPIS INDIKÁTORŮ MOBILNÍ APLIKACE
Aktuální typ připojení k ventilátoru.
Domácí připojení nebo připojení prostřednictvím cloudového serveru přes internet.

Indikátor aktivace rychlosti III. Pokračuje po aktivaci jakéhokoli senzoru.
Když je tento režim aktivován, všechny ostatní režimy jsou deaktivovány. Po uplynutí odpočítávání časovače zpoždění vypnutí 
(standardně 30 minut) se ventilační jednotka vrátí do předchozího režimu. lisNapájení deaktivovat tento provozní režim.

Indikátor vlhkosti. Svítí, pokud je vnitřní vlhkost nad nastavenou hodnotou. Indikátor 

externího reléového senzoru. Svítí, pokud je aktivováno externí reléové čidlo.

Indikátor externího analogového senzoru 0-10 V. Indikuje překročení požadované hodnoty na externím senzoru.

Indikátor alarmu. V nouzovém případě svítí a může mít dvě barvy:
Červené - se rozsvítí v případě nouzového vypnutí ventilátoru.
oranžový - se rozsvítí v případě, že není baterie nebo je téměř vybitá.

Indikátor výměny filtru. Chcete -li resetovat časovač filtru, přejděte naNabídka-> Nastavení-> Filtr.

Při současné aktivaci několika provozních režimů, které se navzájem vylučují, ventilátor zvolí režim podle následující 
priority:
1. Časovač nočního režimu nebo časovač režimu Party.

2. Pohotovostní režim.

3. Boost-mode.
4. Týdenní rozvrh.
5. Pravidelný režim.

Chcete -li změnit heslo ventilátoru v aplikaci mobilního zařízení, přejděte na Nabídka-> Připojení-> Doma.
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ZMĚNA HESLA VENTILÁTORU
1. Vyberte připojení a stiskněte tlačítko Nastavení.
2. Zadejte a potvrďte heslo.
3. Stiskněte tlačítko Změnit heslo knoflík

1 2 3

Chcete -li nastavit Noční režim, Režim párty časovač a časovač zpoždění vypnutí pro
Boost režim, přejděte na Nabídka - Nastavení - Časovače v mobilní aplikaci.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

The Noční režim časovač nastavuje zpoždění přepnutí ventilátoru na rychlost I po aktivaci nočního režimu (ve výchozím 
nastavení 8 hodin).

The Časovač večírku definuje zpoždění, po kterém se ventilátor přepne na rychlost III po aktivaci režimu Večírek (ve výchozím 
nastavení 4 hodiny).

The časovač zpoždění vypnutí pro režim Boost definuje dobu zpoždění pro provoz na třetí rychlost po 
aktivaci některého ze senzorů a jejich návratu do standardního stavu.
Chcete -li nastavit provoz senzoru prostřednictvím mobilní aplikace, přejděte na Nabídka -> Nastavení -> Senzory.

Senzor vlhkosti: aktivace čidla vlhkosti. Když vnitřní vlhkost překročí nastavenou hodnotu, jednotka se 
přepne na rychlost III. Když úroveň vlhkosti klesne pod prahovou hodnotu, funkce Boost

NASTAVENÍ SNÍMAČE

je aktivován časovač zpoždění vypnutí. Po uplynutí časovače se ventilátor vrátí k předchozímu nastavení rychlosti.
Senzor 0-10 V: aktivace externího analogového snímače 0-10 V. Pokud hodnota řídicího signálu 0-10 V překročí 
nastavenou hodnotu, ventilační jednotka se přepne na maximální rychlost. Když signál klesne pod prahovou 
hodnotu, aktivuje se časovač zpoždění vypnutí Boost. Po uplynutí časovače se ventilátor vrátí k předchozímu 
nastavení rychlosti.
Reléový senzor: aktivace senzoru externího relé. Když je bezkontaktní kontakt externího reléového senzoru 
sepnut, jednotka se přepne na maximální rychlost. Po rozepnutí NO-kontaktu se aktivuje časovač zpoždění 
vypnutí Boost. Po uplynutí časovače se ventilátor vrátí k předchozímu nastavení rychlosti.

Chcete -li nastavit datum a čas ventilátoru, přejděte na Nastavení -> Datum a 

čas. Aktuální čas:nastavit aktuální čas.

Dnešní datum: nastavit aktuální datum.
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NASTAVENÍ DATA A ČASU

Chcete -li v mobilní aplikaci nastavit týdenní rozvrh, přejděte na Nabídka -> Nastavení -> Plán.
Týdenní rozvrh lze nastavit pomocí 4 časových intervalů dostupných pro každý den v týdnu. Můžete si 
vybrat jednu ze tří rychlostí ventilátoru neboPohotovostní režim pro každý časový interval. Chcete -li získat 
aktuální nastavení pro vybraný den v týdnu, stiskněte tlačítkoDostávat knoflík.

NASTAVENÍ TÝDENNÍHO PLÁNU

Chcete -li použít vybraná nastavení pro vybraný den v týdnu, stiskněte tlačítko Aplikovat knoflík. 
Pro správnou funkci týdenního plánu nezapomeňte nastavit správné datum a čas.

Filtry ventilátoru je třeba udržovat po každých 90 hodinách nepřetržitého provozu. Potřeba vyměnit
filtry jsou signalizovány indikátorem v horní části Řízení Jídelní lístek. Vyměňte filtr
a resetujte časovač filtru.

RESET FILTROVÉHO ČASOVAČE

Chcete -li resetovat časovač filtrování prostřednictvím mobilní aplikace, přejděte na Nabídka -> Nastavení -> Filtr. Poté stiskněteReset časovače filtru 

knoflík.

90 dní se počítá pouze s hlavním ventilátorem. Indikace výměny filtru je replikována na všech podřízených 
jednotkách. Pokud ano, vyměňte filtry na všech ventilátorech v síti. Po resetování časovače filtru je varování o 
výměně filtru deaktivováno na všech připojených ventilátorech.
Časovač filtrování lze také resetovat pomocí tlačítka na vnitřní jednotce (viz strana 14).
Chcete -li obnovit tovární nastavení prostřednictvím mobilní aplikace, přejděte na Nabídka -> Nastavení -> Tovární nastavení. Poté 

stiskněteObnovte tovární nastavení knoflík.

OBNOVIT Tovární výchozí nastavení
VAROVÁNÍ!
Obnovení továrního nastavení může vést ke ztrátě připojení Wi-Fi k zařízení. 
Jednotka pracuje ve dvou režimech:
Mistr
Jednotka funguje jako vedoucí jednotka v síti. Všechny podřízené jednotky a mobilní zařízení jsou připojeny k
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BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ NĚKTERÝCH VĚTRACÍCH JEDNOTEK
Hlavní jednotka přes Wi-Fi. Jednotka Master se ovládá pomocí mobilního zařízení, dálkového ovladače nebo dotykových tlačítek na 
skříni jednotky. Řídicí signál je automaticky přenášen do připojených podřízených jednotek. V tomto režimu jednotka reaguje na signál 
ze senzorů (vlhkostní senzor, externí digitální senzor, externí analogový senzor 0-10 V) a změní svůj provozní režim.
Otrok

Jednotka funguje jako poháněná jednotka v síti. Podřízená jednotka reaguje pouze na signál z hlavního ventilátoru. Jakékoli další signály z jiných 
ovládacích prvků jsou ignorovány. V tomto režimu ventilátory také ignorují signály senzorů. V případě ztráty komunikace s hlavní jednotkou nad 20 
sekund se jednotka přepne do pohotovostního režimu.

Provoz časovače

Ventilátory reagují na zpětnou vazbu senzorů pouze v režimu Master.

V případě aktivace jakýchkoli senzorů se všechny připojené ventilátory rozběhnou na maximální rychlost.

Parametry Wi-Fi jsou nastaveny pouze na hlavních jednotkách. Chcete-li nastavit parametry Wi-Fi ventilátoru prostřednictvím mobilní aplikace, přejděte naNabídka -> Připojení -> Nastavení 

WI -FI.

zmáčkni Dostávat tlačítko pro zobrazení aktuálního nastavení Wi-Fi.

NASTAVENÍ WI-FI PARAMETRU

Vyberte jeden z provozních režimů Wi-Fi:
Přístupový bod: režim přístupového bodu bez domácího routeru. 
Vyberte požadovanou úroveň zabezpečení proPřístupový bod režim:
• Otevřeno - otevřete síť Wi-Fi bez hesla.
• WPA PSK: chráněno heslem. Šifrovací technologie využívající protokol WPA, který nezaručuje 

úplné zabezpečení.
• WPA2 PSK: chráněno heslem. Typ šifrování dat pro moderní síťová zařízení.
• WPA/WPA2 PSK: chráněno heslem (doporučeno). Kombinovaná technologie, která aktivuje WPA a 

WPA2 a současně poskytuje maximální kompatibilitu s jakýmkoli vaším zařízením.

Zadejte heslo přístupového bodu a stiskněte Aplikovat knoflík.
Klient - jednotka pracuje v domácí routerové síti.
Zadejte podrobnosti o domácím routeru a typ adresy IP pro režim klienta.
• Zadejte název přístupového bodu domácího routeru Wi-Fi.
• Zadejte heslo pro přístupový bod domácího routeru Wi-Fi.
Vyberte typ IP adresy:
DHCP: IP adresa se nastaví automaticky po připojení k domácímu routeru (doporučeno).
Statický: umožňuje ruční zadání požadované IP adresy, masky podsítě a výchozí brány. Tato 
nastavení jsou doporučena pouze zkušeným uživatelům.
Vyberte tento typ IP adresy na vlastní riziko. 
Poté stiskněteAplikovat knoflík.
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DIAGRAMY BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ VENTILÁTORU

Schéma zapojení 1

Připojení až 8 podřízených jednotek nebo mobilních zařízení k hlavní jednotce s 
vlastním bezdrátovým přístupovým bodem.

Mistr
s přístupovým bodem Wi-Fi

V případě připojení 8 podřízených jednotek k hlavní jednotce s vlastním 
bezdrátovým přístupovým bodem nemusí být připojeno mobilní zařízení.

Mobilní zařízení
Otrok č. 1 Otrok č. 2 Otrok č. N

Schéma zapojení 2

Jednotky Master, Slave a mobilní zařízení jsou připojeny k bezdrátovému přístupovému bodu routeru Wi-Fi.
V tomto případě může hlavní jednotka pracovat s počtem (N) podřízených jednotek, omezeným technickými vlastnostmi routeru.

Router
s bezdrátovým přístupovým bodem

Mobilní zařízení Mobilní zařízení
Mistr Otrok č. 1 Otrok č. N

Pokud kapacita routeru Wi-Fi nestačí k připojení požadovaného počtu jednotek, můžete k připojení další jednotky použít další 
bezdrátový přístupový bod. Volitelně lze k síti připojit několik jednotek Master pro uspořádání zónového ovládání.

Router
s bezdrátovým přístupovým bodem

Mobilní zařízení Mobilní zařízení
Mistr Otrok č. 1 Otrok č. N

Extra bezdrátový přístupový bod

Mobilní zařízení Mobilní zařízení
Slave č. N+1 Slave č. N+N
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PŘIPOJENÍ HLAVNÍ A OTROKOVÉ VENTILÁTORY

PŘI DOKONČENÍ PŘIPOJENÍ SE ZABEZPEČTE, ŽE PODPOROVANÉ VENTILÁTORY
JSOU V RÁMCI WI-FI POKRYTÍ MASTER VENTILÁTORU

Chcete -li připojit hlavní a podřízený ventilátor, nastavte odpovídajícím způsobem přepínače DIP na jednotkách (viz 
strana 12). Poté nastavte parametry Wi-Fi hlavního ventilátoru (viz strana 19).

PO ZMĚNĚ WI-FI PARAMETRŮ HLAVNÍHO VENTILÁTORU OPAKUJTE
KROKY PŘIPOJENÍ!

Stiskněte a podržte Větrání
skříň jednotky. Opakujte kroky se všemi podřízenými ventilátory a počkejte na pípnutí, když všechny LED diody přestanou blikat na každé podřízené jednotce. Soubor

tlačítko na skříni hlavního ventilátoru. Počkejte na pípnutí a blikání všech LED diod na

jednotku Master do standardního provozního režimu. Stiskněte a podržteVětrání
bliká.

knoflík. Počkejte na pípnutí, až přestanou svítit všechny LED diody

Poznámka: pokud domácí router funguje ve spojení s několika přístupovými body Wi-Fi vyžadujícími připojení ventilátorů k různým přístupovým bodům:

• Připojte hlavní jednotku k prvnímu přístupovému bodu Wi-Fi.
• Dokončete spojení s první skupinou podřízených jednotek.
• Připojte hlavní jednotku k druhému přístupovému bodu Wi-Fi.
• Dokončete spojení s druhou skupinou podřízených jednotek.

ZVLÁŠTNÍ REŽIM NASTAVENÍ

V případě ztráty hesla Wi-Fi nebo hlavního hesla ventilátoru nebo v jiných případech použijte speciální režim nastavení k obnovení přístupu

k funkcím ventilátoru. Chcete -li vstoupit do speciálního režimu nastavení, stiskněte a podržte tlačítkoVětrání
5 sekund do pípnutí a blikání všech LED diod.
V tomto režimu bude ventilátor pokračovat po dobu 3 minut a poté se automaticky vrátí k předchozímu nastavení. Ukončení režimu nastavení

tlačítko na plášti ventilátoru pro

okamžitě stiskněte a podržte Větrání
všech LED světel.

tlačítko na krytu ventilátoru ještě jednou na 5 sekund, dokud se neozve pípnutí a vypnutí

V tomto režimu jsou k dispozici následující nastavení:
• Název sítě Wi-Fi: Režim nastavení.
• Heslo k Wi-Fi: 11111111.
• Heslo jednotky je ignorováno.

VÝMĚNA BATERIE
The Poplach Když se blíží konec životnosti baterie, indikátor 
na krytu jednotky začne blikat. Mobilní aplikace také zobrazí 
varování a po stisknutí ikony indikátoru zobrazí následující 
zprávu.
Nízký výkon baterie může způsobit narušení provozu 
týdenního plánu. Před výměnou baterie jednotku vypněte. 
Po výměně baterie resetujte čas a datum.

Baterie je umístěna na desce řídicího obvodu. Chcete -li 
vyměnit baterii, vypněte ventilátor, sejměte přední panel a 
kryt chránící desku ovládacího obvodu. Vyjměte baterii a 
nainstalujte novou.
Typ baterie: CR1220.
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PŘIPOJENÍ CLOUD SERVERU
Ventilátory lze ovládat pomocí mobilní aplikace prostřednictvím připojení ke cloudovému serveru. Tato funkce umožňuje ovládání jednoho 
nebo více ventilátorů připojených podle schématu 2 na libovolnou vzdálenost pomocí mobilní aplikace připojené k internetu.

Ve výchozím nastavení je funkce ovládání prostřednictvím cloudového serveru zakázána. Povolení funkce:

1. Vstupte do nabídky aplikace.

2. Vyberte Připojení -> Doma.
3. Vyberte požadované připojení ventilátoru.
4. Vstupte do nabídky nastavení připojení.
5. Povolit Připojení přes cloud server.

1 2 3 4 5

Poznámka: s touto aktivovanou funkcí může jakákoli ztráta internetového připojení poskytovaného domácím serverem vést k dočasné ztrátě 
komunikace s ventilátorem.
Chcete -li spravovat hlavní ventilátor, vytvořte si nový účet. Otevřete mobilní aplikaci a přejděte naNabídka -> Připojení -> Prostřednictvím cloudového serveru:

1. Stiskněte tlačítko Přidat nový účet knoflík.
2. Zadejte přihlašovací jméno, heslo a e-mailovou adresu pro obnovení hesla. Poté stiskněte tlačítko Použít.
3. Aplikace se automaticky přihlásí k nově vytvořenému účtu. Přidejte nový hlavní ventilátor.
4. Účet opustíte stisknutím příslušného tlačítka (je -li to nutné).
5. Zadejte požadovaný název ventilátoru, ID ventilátoru uvedené na desce řídicího obvodu a heslo jednotky (ve výchozím nastavení 1111).

1 2 3 4 5 6

6. Potvrďte aktualizované podrobnosti.

Chcete -li se přihlásit k účtu prostřednictvím mobilní aplikace, přejděte na Nabídka -> Připojení -> Prostřednictvím cloudového serveru. Poté zadejte přihlašovací jméno a heslo

a stiskněte tlačítko Přihlásit se.
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PŘERUŠENÍ PRŮTOKU VZDUCHU

Stisknutím předního panelu zavřete vzduchové potrubí. Ventilátor se automaticky vypne. Funkce jednotky se nezmění.

Chcete -li otevřít vzduchové potrubí, zatáhněte za přední panel, zatímco držíte speciální vybrání. Ventilátor začne pracovat podle aktuálního nastavení rychlosti.

Blokování vzduchového potrubí Otevírání vzduchového potrubí

Přední panel obsahuje provozní LED indikátor. Během temné doby intenzita světelného indikátoru klesá.
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TECHNICKÁ ÚDRŽBA

PŘEDtím ODPOJTE JEDNOTKU Z NAPÁJENÍ

JAKÉKOLI ÚDRŽBY!

Údržba ventilátoru znamená pravidelné čištění povrchů ventilátoru od prachu a čištění a výměnu filtrů. Chcete -li povolit přístup 
k hlavním jednotkám, postupujte podle níže uvedeného postupu. Ventilátor musí být předtím vypnut pomocí dálkového 
ovladače nebo tlačítek na vnitřní jednotce. Poté zcela vypněte napájení.
1. Stisknutím západek na boku vnitřní řídicí jednotky sundejte přední část.
Při zpětné montáži předního panelu se ujistěte, že je tyč tepelného pohonu v dolní poloze. Pokud je tyč termického 
pohonu v chodu, počkejte asi 2 minuty, dokud neklesne.

Varování!
Před montáží předního panelu 

se ujistěte, že je tepelná tyč v 
dolní poloze a indikátor

obvodová deska nebliká.

2. Odpojte konektor od desky plošných spojů. Neodstraňujte konektor taháním za vodiče. V případě potřeby jej zvedněte plochým 
šroubovákem.

Odpojte zásuvku
konektor z ovládání

prkno

24



vento expert a50c3-1 S8 W v.2 www.blaubergventilatoren.de

3. Zatažením za kabel vyjměte kazetu ze vzduchového potrubí.

Filtry vyčistěte, jakmile se ucpou, nejméně však jednou za tři měsíce.
• Po uplynutí nastaveného časového období (tovární nastavení 90 dní) začne indikátor výměny filtru (Filtr) svítit. Časovač filtrování se resetuje 

pomocí programu na mobilním zařízení.
• Filtry omyjte a nechte zcela vyschnout. Namontujte na místo suché filtry a sestavte jednotku v opačném pořadí.
• Vysávání je povoleno.
• Jmenovitá životnost filtru je 3 roky.

I v případě pravidelné údržby filtrů se na bloku výměníku tepla 
může hromadit prach.
• Regenerátor pravidelně čistěte, aby byla zajištěna jeho vysoká účinnost rekuperace 
tepla.
• Vysavač vysajte minimálně jednou ročně.

4. Výměna baterie v dálkovém ovládání (je -li to nutné).
V případě dlouhého provozu dálkového ovladače je nutné vyměnit 
baterii.
Žádná reakce jednotky na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači 
nenaznačuje nutnost výměny baterie.
Typ baterie je CR2025.
Chcete -li vyměnit baterii dálkového ovladače, vyjměte držák 
baterie s baterií.
Vyměňte baterii a nainstalujte držák s novou baterií zpět na 
dálkové ovládání.

+
CR2025

3V

+
CR2025

3V
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MOŽNÉ DŮVODY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Možné důvody Odstraňování problémů

Ujistěte se, že je napájecí kabel připojen správně, v 
opačném případě odstraňte problém s chybou 
připojení.

Žádné napájení.Při zapnutí ventilátoru 
se ventilátor nespustí.

Vypněte ventilátor. Odstraňování problémů se zaseknutím 
motoru a ucpáním oběžného kola. Vyčistěte nože. Zapněte 
ventilátor.

Motor je zaseknutý, lopatky oběžného kola jsou 
znečištěné.

Vypnutí jističe při 
spuštění větrací 
jednotky.

Nadproud v důsledku zkratu v 
elektrickém vedení.

Vypněte ventilátor. Pro další informace 
kontaktujte Prodávajícího.

Nízká nastavená rychlost ventilátoru. Nastavte vyšší rychlost.

Nízký průtok vzduchu. Vyčistěte nebo vyměňte filtr. Vyčistěte ventilátor a 
výměník tepla.

Filtry, ventilátor nebo regenerátor jsou ucpané.

Oběžné kolo je ucpané. Vyčistěte oběžné kolo.

Hluk, vibrace. Povolené šroubové spojení skříně jednotky nebo Utáhněte šrouby ventilátoru nebo vnějšího 
vnějšího větracího krytu. ventilační digestoř.

PŘEDPISY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY
• Skladujte jednotku v originálním balení výrobce v suchém uzavřeném větraném prostoru s teplotním rozsahem od +5 

° C do +40 ° C a relativní vlhkostí až 70 %.
Skladovací prostředí nesmí obsahovat agresivní páry a chemické směsi způsobující korozi, izolaci a deformaci těsnění.

K manipulaci a skladování používejte vhodné zdvihací zařízení, abyste zabránili možnému poškození jednotky. 
Dodržujte manipulační požadavky platné pro konkrétní typ nákladu.
Jednotku lze přepravovat v původním obalu jakýmkoli způsobem přepravy za předpokladu řádné ochrany před srážením a 
mechanickým poškozením. Zařízení se smí přepravovat pouze v pracovní poloze.
Při nakládání a vykládání se vyvarujte prudkých úderů, škrábanců nebo hrubého zacházení.
Před počátečním zapnutím po přepravě při nízkých teplotách nechte jednotku zahřát na provozní teplotu po dobu nejméně 3-4 
hodin.

•

•
•
•

•
•
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ZÁRUKA VÝROBCE
Výrobek je v souladu s normami a normami EU pro směrnice o nízkém napětí a elektromagnetickou kompatibilitu. Tímto 
prohlašujeme, že výrobek vyhovuje ustanovením směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektromagnetické kompatibilitě 
(EMC) 2014/30/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady o nízkém napětí (LVD) 2014/35/EU a označení CE Směrnice Rady 
93/68/EHS. Tento certifikát je vydán po zkoušce provedené na vzorcích výše uvedeného výrobku.
Výrobce tímto zaručuje normální provoz jednotky po dobu 24 měsíců od data maloobchodního prodeje za předpokladu, že 
uživatel dodrží přepravní, skladovací, instalační a provozní předpisy. Dojde -li během provozu jednotky k závadám výrobce 
během vady výrobce během garantované doby provozu, má uživatel právo na to, aby všechny chyby odstranil výrobce 
bezplatnou záruční opravou v továrně. Záruční oprava zahrnuje práce specifické pro odstranění poruch v provozu jednotky, aby 
bylo zajištěno její zamýšlené použití uživatelem v garantované době provozu. Chyby jsou odstraněny výměnou nebo opravou 
součástí jednotky nebo konkrétní části takové součásti jednotky.

Záruční oprava nezahrnuje:
• běžná technická údržba
• instalace/demontáž jednotky
• nastavení jednotky

Aby mohl uživatel těžit ze záruční opravy, musí poskytnout jednotku, uživatelskou příručku s datem nákupu a platební dokumentaci 
osvědčující nákup. Model jednotky musí vyhovovat modelu uvedenému v uživatelské příručce. Kontaktujte záruční servis u prodejce.

Záruka výrobce se nevztahuje na následující případy:
• Neschopnost uživatele odeslat jednotku s celým dodacím balíčkem, jak je uvedeno v uživatelské příručce, včetně odeslání s chybějícími 

součástmi, které uživatel dříve demontoval.
Neshoda modelu jednotky a značky s informacemi uvedenými na obalu jednotky a v uživatelské příručce. 
Neschopnost uživatele zajistit včasnou technickou údržbu jednotky.
Vnější poškození skříně jednotky (s výjimkou vnějších úprav požadovaných pro instalaci) a vnitřních součástí způsobených 
uživatelem.
Redesign nebo technické změny jednotky.
Výměna a použití jakýchkoli sestav, dílů a součástí neschválených výrobcem. Zneužití 
jednotky.
Porušení instalačních předpisů jednotky uživatelem. 
Porušení regulačních předpisů jednotky uživatelem.
Připojení jednotky k elektrické síti s napětím odlišným od napětí uvedeného v uživatelské příručce. 
Porucha jednotky v důsledku přepětí v napájecí síti.
Volitelná oprava jednotky uživatelem.
Opravy jednotky jakoukoli osobou bez povolení výrobce. 
Uplynutí záruční doby na jednotku.
Porušení přepravních předpisů jednotky uživatelem. 
Porušení skladovacích předpisů jednotky uživatelem. 
Nesprávné kroky vůči jednotce spáchané třetími stranami.
Rozbití jednotky v důsledku okolností nepřekonatelné síly (požár, povodeň, zemětřesení, válka, nepřátelské akce všeho druhu, blokády). Chybějící 
těsnění, pokud to stanoví uživatelská příručka.
Neodeslání uživatelské příručky s datovým razítkem nákupu jednotky. 
Chybějící doklady o platbě potvrzující nákup jednotky.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DODRŽOVÁNÍ ZDE UVEDENÝCH PŘEDPISŮ ZABEZPEČÍ DLOUHÉ A
PROVOZ JEDNOTKY BEZ PROBLÉMŮ.

POŽADAVKY NA ZÁRUKY UŽIVATELE BUDOU PŘEDMĚTEM PŘEZKUMU POUZE PŘEDSTAVENÍ
JEDNOTKY, PLATEBNÍ DOKUMENT A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S

NABÍDKA DATUM ZAKOUPENÍ.
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CERTIFIKÁT O PŘIJETÍ

Typ jednotky

Modelka

Sériové číslo

Datum výroby

Jednokomorový reverzibilní ventilátor pro rekuperaci energie

VENTO Expert _________________

Inspektor kvality
Razítko

INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

Prodávající

Adresa

Telefonní číslo

E-mailem

Datum nákupu

Toto má potvrdit přijetí úplné dodávky jednotky pomocí uživatelské příručky. Záruční podmínky jsou 
uznávány a přijímány.

Podpis zákazníka Razítko prodejce

INSTALAČNÍ OSVĚDČENÍ
Jednotka VENTO Expert _________________ je instalována podle požadavků uvedených v této 
uživatelské příručce.
Jméno společnosti

Adresa

Telefonní číslo
Instalace
Celé jméno technika
Datum instalace: Podpis:
Jednotka byla nainstalována v souladu s ustanoveními všech příslušných místních a národních stavebních, 
elektrických a technických předpisů a norem. Jednotka funguje normálně podle pokynů výrobce.

Instalační razítko

Podpis:

ZÁRUČNÍ KARTA

Typ jednotky

Modelka

Sériové číslo

Datum výroby

Datum nákupu

Záruční lhůta

Jednokomorový reverzibilní ventilátor pro rekuperaci energie

VENTO Expert _________________

Prodávající
Razítko prodejce
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