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Mūsų gaminiai yra nuolat tobulinami ir todėl mes pasiliekame teisę daryti 
pakeitimus. Mes taip pat nesame atsakingi už bet kokias galimas spausdinimo 

klaidas. 
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Montuotojas privalo atlikti visapusišką saugos ir prietaiso funkcijų vertinimą. 
 
Norėdami sumažinti gaisro, nutrenkimo elektros srove ar sužalojimo riziką, prieš 

pradėdami naudoti įrenginį, perskaitykite visas saugos instrukcijas ir įspėjamuosius 
tekstus. 

 
• Šis įrenginys yra skirtas tik gyvenamųjų namų ar komercinių pastatų oro 

vėdinimui. 
• Jis negali būti naudojamas degių dujų ištraukimui. 
• Prieš atlikdami bet kokius serviso ar techninės priežiūros darbus, išjunkite 

įrenginį iš maitinimo tinklo. 
• Prieš atidengdami įrenginio duris: išjunkite šildymą, leiskite ventiliatoriams 

tris minutes baigti atvėsinti įkaitintą orą, atjunkite elektros maitinimą 
įrenginyje ir dar palaukite 2 minutes prieš atidarydami duris. 

• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti 
gamintojas, įgaliotasis paslaugų agentas arba panašią kvalifikaciją turintis 
asmuo. 

• Įrenginyje yra šildymo elementai, kurių negalima liesti, kol jie įkaitę. 
• Įrenginio negalima naudoti, jei nėra įstatyti filtrai. 
• Jei sumontuotas šis įrenginys virtuvėje, po gartraukiu negaminkite maisto, 

kuriame yra lengvai degių ingridientų. 
• Kai naudojate gartraukį virtuvėje, nepalikite prikaistuvio ar keptuvės su 

įkaitintu aliejumi ar riebalais be priežiūros. 
• Garantija taikoma, jei vartotojas laikosi instrukcijose pateiktų nuorodų. 
 
Norėdami išlaikyti gerą patalpų mikroklimatą, laikykitės nuorodų. Norint 

išvengti kondensacijos žalos, įrenginys negali būti išjungtas, išskyrus 
aptarnavimo/ priežiūros ar nelaimės atvejus. 

 
Naudojami simboliai 
 Šie gaminiai yra ženklinami įvairiais simboliais, kurie naudojami tam tikram 

produktui bei montavimo ir vartotojo dokumentuose. 
 
Oro padavimas        Oro ištraukimas     Oras virtuvėje 

 

 Svarbios saugos instrukcijos: 
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Išmetamas oras  Lauko oras 
 
ORTAKIŲ POZICIJOS PAVYZDYS (kaip teisingas modelis) 

 
 
AUKŠTA ĮTAMPA 

 
PAVOJINGA! NELIESTI! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagal IEC / EN 60335-1 

Atkreipkite dėmesį, kad produktas nėra skirtas asmenims, turintiems fizinęar protinę 
negalią. Produkto taip pat negali naudoti asmenys, turintys mažai patirties arba žinių, išskyrus tuos 
atvejus, jei jie yra gavę rekomendacijas ar nurodymus įrenginio valdymui iš asmens, atsakingo už 
saugą. Be to, vaikai turi būti prižiūrimi siekiant užtikrinti, kad jie nežaistų su prietaisu. 

 ĮSPĖJIMAS! Jei tekstas pažymėtas šiuo simboliu, tai reiškia, kad 
galimas asmens sužeidimas arba galima žala įrenginiui, jei nesilaikoma 
nuorodų. 

 PASTABA! Jei tekstas pažymėtas šiuo simboliu, tai reiškia, kad galima 
žala įrenginiui arba netenkinantis įrenginio darbas, jei nesilaikoma 
instrukcijose pateiktų nuorodų. 
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1 Subalansuoto vėdinimo funkcijų aprašymas 
 

1.1 Ventiliatoriai (M1, M2) 
Ventiliatoriai reikalingi tam, kad užtikrintų oro 

padavimą į pastato vidų ir išpūtimą iš jo. Juos 
galima reguliuoti siekiant optimalaus efekto. 
Įrenginio ventiliatorius galima reguliuoti 3 
skirtingais greičiais valdymo pultu: minimaliam, 
normaliam ir maksimaliam greičiui. Daugiau 
informacijos žr. 5.1. skyriuje. 

1.2. Filtras (FI1, FI2) 
Aukštos klasės filtrai (F7) įprastai naudojami 

ir oro padavimui, ir oro ištraukimui, taigi, į patalpą 
patenkantis oras būna švarus. Filtrai taip pat 
reikalingi, kad įrenginys išliktų švarus. 

1.3. Šilumos gąžinimo sistema (HR-R) 
Oras praeina pro sukamojo rato šilumos 

grąžinimo sistemą. Rotorius veikia kaip šilumos 
saugotojas. Šiluma , gaunama ištraukiant orą, 
sušildo pusę rotoriaus dalies. Kai šildoma dalis 
pereina į oro tiekimo pusę, šiluma yra 
perduodama į paduodamą orą. 

1.4. Šildymo elementas (EB1) (įrenginiui 
UNI 3 E) 

Jei šilumos grąžinimo sistema negali 
pakankamai pakelti temperatūros, tuomet 
elektrinis šildymo elementas pakels temperatūrą 
iki nustatytosios. Šildymo elementas yra 
apsaugotas nuo perkaitimo termostatu (F20), 
kuris išjungiamas, jei temperatūra 60˚C. Kaip 
papildoma saugos priemonė, F10 termostatas 
išjungiamas, jei temperatūra 85˚C. F10 
termostatas turi būti perjungtas rankiniu būdu 
spaudžiant perjungimo klavišą (žr. 2 pav.) 

1.5 Temperatūros jutikliai (B1, B4) 
Įrenginyje įprastai yra du temperatūros 

jutikliai. Paduodamo oro jutiklis B1 registruoja 
šildymo baterijos temperatūrą. Lauko oro jutiklis 
(B4) registruoja lauko oro temperatūrą. 

 
Pav.1 

 
 

Pav. 2

 
 
 

Perjungimas 
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2 Įrenginio korpusas 
 
2.1. Horizontaliai atidengiamas sieninis 
įrenginys 
1. Įrenginys atidaromas pirmiausiai 
atsukant varžtą viršuje (žr. 3 pav.) 
2. Patraukite laikiklius ir pasukite į šonus 
(žr. 4 pav.) 
3. Dabar galima atidaryti duris iki 180˚ (žr. 
pav.5) arba nukabinti (žr. 2.4 punktą) 

 
 

Pav. 3 

Pav. 4 

Pav. 5 
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2.2. Vertikaliai atidengiamas sieninis įrenginys 
 
 
 
 
 

1. Patikrinkite, ar yra dirželis ir laikikliai 
(žr. pav.6 ir 7) 
2. Atsukite viršuje esantį varžtą (žr. pav.3) 
3. Patraukite laikiklius ir pasukite į šonus 
(žr. 4 pav.) 
4. Duris galima atidaryti maksimaliai iki 
105˚ (žr. pav.7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pav.6 

 

 

 PASTABA! Į šoną atidengiamas įrenginys turi turėti dirželį ir laikiklius 
tam, kad atidaromos durys nebūtų sugadintos ar kad nenukristų. 

Pav. 7 
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2.3. Horizontalusis įrenginys 
1. Patikrinkite ar yra dirželis ir laikikliai (žr. pav. 6 ir 7) 
2. Atsukite viršuje esantį varžtą (žr. pav.3) 
3. Patraukite laikiklius ir pasukite į šonus (žr. 4 pav.) 
4. Duris galima atidaryti maksimaliai iki 105˚ (žr. pav.8) 

 
2.4 Durų nuėmimas (jei būtina) 
 Duris galima pilnai nuimti, jei atidarytos nuo 40˚ iki 105˚ (žr.9 pav.). Jei priešais 
įrenginį yra kliūčių, t.y. per mažai vietos durims atverti, laikinai galima atsukti varžtą, 
esantį durų apačioje (žr. 10 pav.), taip pat ir laikiklius (žr. 6 pav.). Tuomet duris galima 
nuimti šonu (žr. 11 pav.) 
 
 
 
 

     
 

 
 

Pav. 8 Pav. 9 

 ĮSPĖJIMAS! Durys sveria 10 kg, būkite atsargūs nuimdami jas. 

Pav. 10 Pav. 11 
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3 Valymas ir priežiūra 
 
 
 
 
 
 
3.1. Ventiliatoriai 
 Ventiliatorius reikia valyti mažiausiai kartą per metus. Valykite ventiliatoriaus 
mentes plovikliu (pvz., denatūruotu spiritu) sumirkytu audeklu ar, jei galima, naudokite 
oro kompresorių. Pastaba! Nenaudokite vandens. 
 
Ventiliatorių nuėmimas: 
1. Atsukite ventiliatoriaus dangčio varžtą (žr. 12 pav.). 
2. Ištraukite variklio elektros kontaktą (žr. 13 pav.). 
3. Tuomet ventiliatorius atsargiai išimamas iš įrenginio (žr. 14 pav.). 
4. Atsukite varžtus ir nuimkite ventiliatoriaus dangtį, norėdami pasiekti ventiliatoriaus 
mentes. 
 
 

Pav. 12   Pav. 13  Pav.14 

 
 

 ĮSPĖJIMAS! Prieš atidarydami duris: išjunkite šildymą, leiskite 
ventiliatoriams tris minutes vėsinti įrenginį, išjunkite įrenginį iš tinklo ir dar 
palaukite 2 minutes, tuomet galima atidaryti įrenginio duris. 
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3.2. Filtras 
 

Filtrai susidėvi, todėl, siekiant 
išsaugoti sveiko oro kokybę patalpoje, 
būtina juos keisti, kai jie apsineša 
purvu. 

 
Filtrų keitimo dažnumas priklauso 

nuo patalpos, kurioje sumontuotas 
įrenginys, oro užteršimo lygio. Įprastai 
filtrus reikia keisti mažiausiai kartą per 
metus, tinkamiausias tam laikas yra ruduo 
(po žiedadulkių paplitimo laikotarpio). 
Patalpose, kur yra daug dulkių ar 
padidėjusi oro tarša, filtrus reiktų keisti 
pavasarį ir rudenį. 

 
Jei filtrai nekeičiami, tai gali įtakoti: 

• Neefektyvų įrenginio darbą 
• Įrenginio užteršimą 
• Drėgmės žalą vonios kambaryje 
• Nekokybišką orą patalpoje 
 

Siekiant garantuotos naudos iš 
sistemos, rekomenduojama filtrus 
užsisakyti. Filtrų užsakymo numeris yra 
110716. 

 
Filtrų išėmimas: 

1. Paimkite už rankenėlės ir ištraukite filtro 
kasetę (žr. 15 pav.). 
2. Išstumkite filtrą iš kasetės (žr. 16 pav.). 
3. Įstatykite naują filtrą. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Keičiant filtrą, įsitikinkite, ar 
įreginys veikia normaliai. Patikrinkite: 

• Ar rotorius sukasi (žr. 17 pav.) 
• Ar įrenginyje yra abu – lauko oro ir 

ištraukiamo oro filtrai. 
• Ar švarūs ventiliatoriai. 
 
 
Pav. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PASTABA! Patikrinkite, ar 
filtras nėra pažeistas. Įstumdami 
filtrą, laikykite už išorinio filtro krašto. 
Jei filtras pažeistas, įrenginys 
neveiks efektyviai ir nuo to priklausys 
oro grynumas. 
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 Pav. 16       Pav.17 
 
3.3 Rotoriaus šepetėlio juostų keitimas 

 
Laikui bėgant rotoriaus šepetėlio juostos susidėvi. Jei jos sandariai nesiliečia prie 

sukamojo rato tipo šilumokaičio, būtina jas keisti (užsakymo nr. 110894). 
Arba galima perkelti jas arčiau rotoriaus, jei aliuminio profilyje yra du tam skrirti 

grioveliai. 
 
Veiksmų seka: 

1. Rotorių šiek tiek ištraukite (žr. 18 pav.) 
2. Atjunkite rotoriaus kontaktą (žr. 19 pav.) 
3. Pilnai išimkite rotorių. 
4. Išsukite aliuminio profilyje esantį varžtą ir ištraukite profilį (žr. 20 pav.) 
5. Išimkite šepetėlio juostas iš griovelio. Perkelkite jas iš 1 griovelio į 2 (žr. 21 pav.), 
arba pakeiskite naujomis, jei jos pilnai susidėvėję. 

Pav. 18     

    

Pav. 19 
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3.4. Rotorius 
  
 Kadangi įrenginyje montuojami aukšto nepralaidumo filtrai, įprastai nebūtina 
valyti rotoriaus. Jei, dėl įvairių priežasčių, tai būtina atlikti, nešvarumus galima pašalinti 
minkštu šepetėliu. Taip pat išimtą rotorių galima valyti apipurškiant jį riebalus 
šalinančiu plovikliu ir suslėgto oro kompresoriumi nupučiant nešvarumus iš priešingos 
pusės. Laikykitės atstumo apie 60mm, o maksimalus slėgis gali būti 8 barai. 
Saugokite, kad valant į variklį nepatektų vanduo. Patikrinkite, ar sandarinimo 
medžiaga aplink rotorių nepažeista ir sandariai pritvirtinta. Patikrinkite, ar nepažeistas 
rotoriaus diržas ir ar rotorius sukasi laisvai, nekliudomas. 
 
3.5. Išorės valymas 
 
 Daugumos virtuvėje naudojamų valymo priemonių sudėtyje yra cheminių 
medžiagų, kurios gali pakenkti įrenginio plastmasinėms dalims. Todėl įrenginio išorės 
valymui naudokite švelnų šiltame vandenyje sumirkytą audeklą ir neutralius ploviklius. 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Pav. 21      Pav. 22 
 

 PASTABA! Nenaudokite abrazyvinių valiklių ar šveitimo miltelių, 
kadangi jais galima pažeisti įrenginio paviršių. Taip pat nenaudokite 
nerūdijančiam plienui naudojamų apsauginių priemonių. 

1 griovelis 
 
 
2 griovelis 
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4 CI60 valdymo įrangos aprašymas 
 

 
Nr. Aprašymas 
1 Jungiklis padidintam vėdinimui 
2 Jungiklis sumažintam vėdinimui 
3 Maksimalaus greičio žymėjimas 
4 Įprasto greičio žymėjimas 
5 Minimalaus greičio žymėjimas 
6 Įspėjimas apie gedimą 
7 Įspėjimas, jog reikia keisti filtrą 
8 Potenciometras oro ištraukimo nustatymui įprastu greičiu 
9 Potenciometras oro padavimo nustatymui įprastu greičiu 
10 Jungiklis papildomam šildymui ON/ OFF 
11 Potenciometras paduodamo oro temperatūrai reguliuoti 
12 Jungiklis įspėjimo apie gedimą perjungimui 
* Toliau instrukcijose nuorodos pateikiamos aukščiau pažymėtais skaičiais. 

 
5 CI60 naudojimas 
 
5.1 Pagrindinė informacija 
 
 Valdymo įrenginyje yra liečiamasis skydelis su mygtukais, šviesos diodų 
nuorodos ir reguliavimo potenciometrai bei jungikliai vėdinimo įrengai reguliuoti. 
Valdymo blokas sujungtas su vėdinimo įranga žemos įtampos kabeliu. 
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5.2 Oro tiekimo našumo didinimas/ mažinimas 
 
 Jungikliais 1 ir 2 didinamas arba mažinamas ventiliatorių sukimosi greitis, taigi ir 
oro srauto greitis. Skirtingi greičiai priklauso nuo įrenginio darbo režimo. 
 

Minimalus (MIN) Galima naudoti, kai patalpoje nėra žmonių. 
Įprastas 
(NORMAL) 

Naudojamas įprastomis sąlygomis. Šiame nustatyme oro 
padavimas turi būti sureguliuotas pagal galiojančias 
nuostatas. 

Maksimalus 
(MAX) 

Naudojamas, jei reikalingas didesnis oro padavimas 
atsižvelgiant į tai, jog patalpoje yra daugiau žmonių ar jei 
padidėjęs drėgmės lygis, pavyzdžiui, kai naudojamas dušas 
ar džiovinami skalbiniai. Šie nustatymai įprastai naudojami 
ribotais laiko tarpais. 

 Skirtingi greičiai žymimi šviesos diodais 3, 4 ir 5. 
 
5.3. Oro tiekimo reguliavimas 
 
 Vėdinimo įrangoje oro padavimas gali būti nustatomas įprastuoju (NORMAL) 
greičiu. Potenciometras 9 naudojamas paduodamo oro lygiui, o potenciometras 8 – 
ištraukiamo oro lygiui nustatyti. Reguliavimo diapazonas yra 20-100% maksimalaus 
lygio pagal potenciometro skalę. 
 
 Gamintojo nustatymai: 

Minimalus (MIN) 5V (pastovus) 
Įprastas 
(NORMAL) 

7,5V (kintantis) 

Maksimalus 
(MAX) 

10V (kintantis) 
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5.4 Temperatūros reguliavimas 
 
 Reikiamą paduodamo oro temperatūrą galima reguliuoti potenciometru 11. 
Reguliavimo diapazonas yra 10 – 30˚C. Rekomenduojama naudoti gamintojo 
nustatymus. 
 Jei būtina, taip pat galima įjungti/ išjungti papildomą vėdinimo įrangos šildymą 
jungikliu 10. 
 

Jungiklis 10 

 
 
5.5. Filtro keitimas 
 
 Kas pusę metų šviesos diodas 6 primena, jog laikas keisti įrenginio oro filtrus. 
Daugiau informacijos rasite 3 skyriuje. 
 

 Po filtrų keitimo, indikatorius turi būti perjungtas. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje apie perjungimą. 
 
5.6 Signalai apie gedimus 
 

  Jei nutinka kas nenumatyta vėdinimo įrenginyje, tai pranešama 
indikatoriumi 7. Indikatoriumi paduodamas signalas priklauso nuo požymio priežasties. 
 
Nuolat deganti švieselė reiškia: 

• Šilumos grąžinimo gedimą 
• Papildomo šildymo gedimą (tik tais atvejais, kai įrenginyje yra vandens baterija) 

 
Mirksinti švieselė reiškia: 

• Temperatūros jutiklio gedimą 
• Perkaitęs termostatas (tik tais atvejais, kai yra elektrinis šildymas) 
• Gedimą gaisro/ dūmų detektoriuje (priedas) 
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5.7. Perjungimas 
 
 Kai pakeičiamas filtras ar, kai pašalinamas gedimas, signalą reikia perjungti, t.y. 

atmesti. Tai atliekama jungikliu 12. 
 Jei indikatorius užgęsta, veiksmas atliktas teisingai. Jei indikatorius neužgęsta, tai 

reiškia, jog gedimas nepašalintas. 
 
6 CI600 valdymo įrangos aprašymas 

 
  

Nr. Aprašymas 
1 Reikšmių didinimo jungiklis 
2 Grįžimo/ atšaukimo/ panaikinimo jungiklis 
3 Reikšmių mažinimo jungiklis 
4 Patvirtinimo jungiklis 
5 Pagalbos jungiklis 
6 Ekranas 
7 Veikimo/ patvirtinimo žymeklis – žalia šviesa 
8 Filtro keitimo įspėjimas – geltona šviesa 
9 Signalas apie gedimą – raudona šviesa 

 * Toliau instrukcijose nuorodos pateikiamos aukščiau pažymėtais skaičiais. 
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7 CI600 naudojimas 
 
7.1. pagrindinė informacija 
 
 Valdymo įrenginyje yra spalvotas ekranas, liečiamasis skydelis su mygtukais, 
šviesos diodai. Valdymo blokas sujungtas su vėdinimo įranga žemos įtampos kabeliu. 
 
7.2. Budėjimo režimas 
 
 Jei nenaudojamas liečiamasis skydelis, valdymo blokas po tam tikro laiko 

persijungia į budėjimo režimą, kuomet ekrane rodoma įrenginio darbo informacija. 

 
A. Laikas ir data 
B. Lauko oro temperatūra 
C. Patalpos temperatūra 
D. Naudojamas greitis 
E. Papildomas šildymas įjungtas/ išjungtas 
F. Dienos/ savaitės laikmatis įjungtas 
 
7.3. Programų paieška 
 
 Mygtukais 1 ir 3 pasirenkamos programos. Ieškant ir pasirenkant programas 
eilutės ekrane pažymimos melsvos spalvos linija. Jei ekrane rodomą programą galima 
pasirinkti, šalia jos dešinėje pusėje būna užrašas OK?. Pasirinkimas patvirtinamas 
mygtuku 4. 
 Jei programa turi daugiau pasirinkimų, eilutės dešinėje pusėje būna „>“ ženklas. 
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Jei pasirenkama funkcija su skaitmeninėm reikšmėm, tuo metu esanti reikšmė 
žymima melsvos spalvos linija. Reikšmes galima keisti mygtukais 1 ir 3 ir patvirtinti 
mygtuku 4. 

 
Jei galima keisti keletą reikšmių, nuoroda peršoka į dešinę pusę, jei pasirinkimas 

buvo patvirtintas mygtuku 4. Šį veiksmą reikia kartoti kol pagal poreikį pakeičiamos 
visos reikšmės. 

Jei norite atšaukti funkciją ar grįžti prie ankstesnės programos ekrane, naudokite 
mygtuką 2. 

Myygtuku 5 įjungiamas pagalbos tekstas, kuriame trumpai aprašoma ekrane 
rodoma programa. 

 
7.4. Programų sąrašo įjungimas 
 
 Kai sistema įjungiama, ekrane rodomas programų sąrašas. 

 
Šiame meniu yra pagrindiniai kalbos ir laiko nustatymai. Kai pasirenkami šių 

programų nustatymai, pasirinkite pagrindinį programų sąrašą. 
 
7.5. Veikimo būsena 
 
 Jei įrenginys diba įprastai, be problemų, šviesos diodu 7 patvirtinama, jog viskas 
veikia normaliai. Kaip atsiradusios problemos įtakoja sistemą toliau skaitykite 
instrukcijose. 
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8 CI600 pagrindinis programų sąrašas 
 
8.1. Ventiliatorių greičiai 
 
 Pagrindiniame programų meniu yra galimi įvairūs pasirinkimai. Dauguma jų 
susiję su ventiliatoriaus greičio reguliavimu. Pasirinktas greitis nurodomas didesniais 
ventiliatoriaus simboliais bei paryškintais užrašais. 
 

 
Norėdami keisti greitį, naudokite mygtukus 1 ir 3. 
 

 
 Tuomet patvirtinkite pasirinkimą mygtuku 4 ir pasirinktas greitis bus rodomas 
ekrane paryškintu užrašu bei didesniais simboliais. 
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8.2 Maksimalaus greičio laikmatis 
 
 Šioje programoje įjungiams maksimalus greitis ribotam laikui, po to grįžtama prie 
anksčiau parinkto laiko. Laiko tarpą galima nustatyti nustatymų (SETTINGS) programų 
meniu. 

  
 Kai įjungiama ši funkcija, ekrane rodomas laikas skaičiuojamas mažėjančiomis 
reikšmėmis. Jei išjungiate laikmatį (TIMER OFF), funkcija atšaukiama ir greitis 
sureguliuojamas pagal ankstesnius nustatymus. 
 
8.3. Nustatymai 
 
 Nustatymų (SETTINGS) programų meniu lange, galima suderinti sistemą pagal 
poreikį. 

  
 
8.4. Temperatūra 
 
 Čia galima nustatyti oro, paduodamo į patalpą, temperatūrą. 
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 Rekomenduojama nustatyti temperatūrą iki 18˚C daugiausiai, tokiu būdu oras 
optimaliai sumaišomas su jau esamu oru patalpoje. 
 
 Naudojant šildymo elemento įjungimo/ išjungimo programą (HEATING 
ELEMENT ON/ OFF), papildomą vėdinimo įrenginio šildymą galima išjungti. Tuomet 
tik rotacinis šilumokaitis naudojamas kaip šilumos šaltinis. 
 

PASTABA! Tai nėra įmanoma, jei įrenginyje sumontuota vandens baterija. 
 

  Jei šildymo elementas išjungtas, šis simbolis rodomas ekrane budėjimo 
režime. 
 

  
 
8.5. Laikmatis 
 
 Čia galima nustatyti norimą laiko tarpą maksimalaus greičio laikmačio funkcijai 
(MAX TIMER). Tai naudojama, jei funkcija aktyvuojama naudojant pagrindinį 
programų meniu. 
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8.6. Dienos/ savaitės laikmatis 
 
 Laikmačio nustatymai pradedami nuo savaitės dienos parinkimo. 

  
 Prie atskiros dienos atveriamas naujas langas. 

  
 Atskirą savaitės dieną galima parinkti keturis skirtingus laiko tarpus. Nustatykite 
pradžios ir pabaigos laiką atskiram laiko intervalui, o po to parinkite norimą greitį ir 
temperatūrą. Norėdami aktyvuoti laiko intervalą, parinkite žalios spalvos varnelę. 
Raudonas kryželis reiškia, jog intervalas nėra aktyvuotas. Jei būtina, parinkite kitą 
intervalą ir pakartokite veiksmus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kai atliekate parinkimus vienai savaitės dienai, kartokite tuos pačius veiksmus 
parinkę kitą savaitės dieną. 
 

  Kai laikmatis įjungtas, šis simbolis rodomas budėjimo režime. 
 
 Jei nėra parinktas naujas laiko intervalas, kai baigiasi nustatyto intervalo laikas, 
greitis ir temperatūra grįžta prie ankstesnių nustatymų. 
 

 PASTABA! Programavimui galioja šios taisyklės: 
• Kitas intervalas negali prasidėti anksčiau ankstesnio intervalo 

pabaigos 
• Pabaigos laikas negali atsirasti prieš pradžios laiką. 
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8.7. Laikas ir data 
 
 Šiame lange galima nustatyti laiką ir 
datą. 

  
 
8.8. Kalba 
 
 Parinktą kalbą galima keisti šiame 
lange. 

  
 
8.9. Filtras 
 
 Ekrane reguliariai rodomas 
priminimas. Šiame lange galima nustatyti 
laiko tarpą ir perjungti signalą apie filtro 
keitimą. 

 

Įprastai filtras keičiamas kas 6-12 
mėnesius, priklausomai nuo 
aplinkos. 

 
Kai yra signalas apie filtro keitimą, 
užsidega geltonos spalvos 
indikatorius 8 ir atsiranda tekstinis 
pranešimas. Sekite nuorodas tekste. 
Galima iš karto pereiti prie reikiamo 
lango, kai pasirodo pranešimas, arba 
pasirinkti programų sąraše. 
 
8.10. Signalai apie gedimus 
 
 Jei kils problemų vėdinimo 
įrenginiui dirbant, atsiras signalai 
apie gedimus. Raudonos spalvos 
indikatorius 9 užsidegs ir ekrane bus 
rodomas tekstinis pranešimas. 
Sekite nuorodas tekste. Galima iš 
karto pereiti prie reikiamo lango, kai 
pasirodo pranešimas, arba pasirinkti 
programų sąraše. 
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8.11. Informacija apie įrenginio darbą 
 
 Šiame pagrindiniame lange rodomos esamos temperatūros reikšmės, ar įjungtas 
dienos/ savaitės laikmatis ir įrenginio darbas 0 – 100% vėsinimui, šilumokaičio darbas 
ir informacija apie paildomą šildymą. 

  
 
 
9 CI600 išplėstinis programų sąrašas vartotojui 
 
 
 
 
 
 
9.1. PIN kodas 
 
 Priėjimui prie programų meniu jums reikia įvesti PIN kodą 1000. 

  

 PASTABA! Daugiau informacijos apie išplėstinį programų sąrašą 
ieškokite „Flexit“ tinklapyje („CI600 Reference Manual“ 
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9.2. išmanantis vartotojas 
 
 Šiame programų sąraše 
įtrauktos stebėjimo, konfigūracijos ir 
trikčių šalinimo funkcijos. 
 

 
 
9.3. Temperatūros reguliavimas 
 
 Šiame programų lange, 
konfigūruojamas temperatūros 
reguliavimo ir vėsinimo funkcijos. 
 

 
 
Reguliavimo tipas 
 Kai pasirenkamas 
paduodamo oro reguliavimas, kiti 
nustatymai čia negalimi. Jei 
pasirenkamas ištraukiamo oro 
reguliavimas, maksimalią ir 
minimalią oro temperatūros reikšmes 
galima patikslinti. 

 

 
 
Vėsinimas 
  
 
 
 
 
 
 Šiame lange vėsinimo funkciją 
galima įjungti ir patikslinti vėsinimo 
tiekimo parametrus minimaliai lauko 
oro temperatūrai ( MIN OUTDOOR 
AIR TEMP) ir minimaliam greičiui 
(MIN SPEED). Jei naudojamas DX 
vėsinimo aparatas, galima tikslinti 
vėsinimo įjungimo uždelsimo 
intervalą. 
 

 

 PASTABA! „Flexit“ netiekia ir 
nekuria vėsinimo aparatų. 
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 Taip pat galima įjungti vėsinimo 
grąžinimo funkciją patalpoje naudojant 
rotacinį šilumokaitį. Įveskite norimą 
skirtumą tarp lauko ir vidaus oro 
temperatūrų, kai funkcija aktyvuota. 

  
 
Neutralios zonos 
 Norint pasiekti tolygesnio 
temperatūros reguliavimo, šiame meniu 
galima nustatyti neutralias zonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Išorės temperatūros reguliavimas 
 Šiame meniu įvedami temperatūros 
nustatymai iš bendrosios sistemos. Šiuo 
atveju temperatūros nustatymai valdymo 
bloke perenkami rankiniu būdu. 

  
 
Ventiliatorių reguliavimas 
 Šiame programos ekrane parenkami 
ir konfigūruojami ventiliatoriai. 

  
 
Reguliavimas (paduodamas ir 
ištraukiamas oras) 
 Šis langas tapatus paduodamo ir 
ištraukiamo oro ventiliatoriams. 
Ventiliatoriai reguliuojami atskirai iki 
norimo galingumo atitinkamam greičiui. 
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Gamintojo nustatymai: 
Minimalus (MIN) 5V  
Įprastas 
(NORMAL) 

7,5V  

Maksimalus 
(MAX) 

10V  

 
Laikmatis 
 Šiame meniu įvedami nustatymai 

greičiui ir laikui pritaikyti makslimalaus 
greičio laikmačio funkcijai (MAX TIMER) 
pagrindiniame meniu. 

  
 
Oro srauto kompensavimas 
 Ši funkcija gali būti aktyvuota per 

įvestį kontrolės kortelėje. Čia parenkami 
pageidaujami greičiai atskiram 
ventiliatoriui. Ši funkcija gali būti 
naudojama kartu su virtuvės ventiliatorium 
ar kitais prietaisais, kuriem reikalingas 
papildomam oro padavimas. 

  
 
 
 
 

 
9.4. Konfigūracija 
  

 Šiame programų lange 
nustatoma pagrindinė konfigūracija. 

  
 
Jutikliai 

 Temperatūros jutikliai gali būti 
kalibruojamas šiame meniu, tam kad 
būtų geriau suderinami su realia 
situacija, ir slėgio jutiklis , o ne 
integruotas laiko reguliavimas yra 
aktyvuojamas kaip slėgio apsauga. 

  
 

Meniu ekranas tinka visiems 
temperatūros jutikliams ir juos galima 
reguliuoti 5˚C intervale. 
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Jei įjungta slėgio apsauga, išorės 

jutiklis turi būti prijungtas prie kontrolės 
kortelės. Jutiklis pakeičia integruotą filtro 
laiko kontrolę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Gaisras/ dūmai 
 Šiai funkcijai reikalinga, kad išorės jutiklis būtų prijungtas prie kontrolės kortelės. 

  
 

Režimas Tiekiamas 
oras 

Ištraukiamas oras 

1 STOP STOP 
2 MAX MAX 
3 STOP MAX 
4 MAX STOP 
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Ryšys 
 Pereikite prie „namie/ išvykę“ (HOME/ AWAY) submeniu. 

  
 Nustatymai įvedami „išvykimo“ (AWAY) parinkčiai. Gali būti parenkami greitis ir 
temperatūra, plius laikas po įjungimo, kada nauji nustatymai įsigalės. 
 
Laukimo režimas 
 Šiame meniu galima reguliuoti laiką po kurio ekrane bus rodomi duomenys 
budėjimo režime. 

  
 
9.5. Veikimo laikas 
 
 Šiame lange rodomas vėdinimo įrenginio visas veikimo laikas ir kiek laiko praėjo 
nuo filtro keitimo. 
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10 Techninės priežiūros lentelė 
 
Detalė Veiksmai Intervalas 
Filtrai Filtrus reikia keisti mažiausiai kartą per metus. 

Rekomenduojama keisti du kartus per metus – 
prieš ir po vasaros sezoną. Patikrinkite, ar filtro 
sandarinimas glaudus. 

6-12 mėn. 

Ventiliatoriai Ventiliatorius reikia valyti mažiausiai kartą per 
metus siekiant efektyvaus jų veikimo. 

12 mėn. 

Rotorius Patikrinkite, ar švarus paviršius. Patikrinkite, ar 
sandarinimo juostos remiasi į rotacinį 
šilumokaitį. Patikrinkite, ar rotoriaus diržas 
nepažeistas ir ne per laisvas. 

12 mėn. 

Virtuvinis 
gaubtas* 

Nuplaukite riebalais apneštą filtrą. Patikrinkite, 
ar dempferis švarus ir pilnai uždarytas. 

2 savaitės 

Sandarinimo 
priemonės 

Patikrinkite sandarinimo priemonių sandarumą. 12 mėn. 

Vožtuvai Turi būti valomi mažiausiai kartą per metus. 12 mėn. 
Oro įsiurbimas Patikrinkite, ar nėra lapų ar kitų medžiagų 

prikritusių į groteles. Žiemos metu oro 
įsiurbimo angos gali užšalti. Jei būtina, reikia 
pašalinti ledą kad oras galėtų laisvai patekti. 

12 mėn. 

Stoginis 
gaubtas 

Jei įrenginys turi stoginį gaubtą, reikia 
patikrinti, ar jis neužkimštas lapais ar kito 
medžiagom. Taip pat patikrinkite, ar drenažo 
angos neužkimštos. 

12 mėn. 

Ortakiai Patikrinkite, ar švarūs ortakiai. 10 metų 
Šepetėlio 
juostos 

Patikrinkite, ar šepetėlio juostos nepažeistos ir 
sandariai liečiasi su rotoriumi. Jei jos 
susidėvėję, jas galima perkelti į gretimą griovelį 
profilyje, kad būtų arčiau rotoriaus. 

3 metai 

Įrenginio vidus Kai itin žema lauko temperatūra ir drėgnas 
ištraukiamas oras, gali susiformuoti ledas. 
Įprastai, tai nėra problema, jei įrenginys veikia 
įprastomis sąlygomis – susiformavęs ledas 
ištirpdomas ir pašalinamas kartu su 
ištraukiamu oru. Jei būna itin šaltas oras 
ilgesnį laiką, reikia tikrinti įrenginio vidų, kad 
nesusiformuotų ledas. 

 

* Įrenginiams su ištraukiamu oru iš virtuvinio gaubto, prijungto prie įrenginio. 
 



 32 

11 Trikčių diagnostika ir šalinimas 
 

Gedimas Gedimo šalinimo veiksmai 
Šaltas pūtimas Patikrinkite tiekiamo oro parinktą temperatūrą. Žr. veikimo 

skydelyje 
 Patikrinkite, ar sukasi rotorius. 
 Patikrinkite, ar paduodama šiluma. 
 Reikalingas naujas filtras ištraukiamam orui. 
  
Neveikia 
ventiliatoriai 

Patikrinkite, ar įrenginys įjungtas į tinklą. 

 Patikrinkite, ar neatkirstas termostatas. 
 Perjunkite mygtuku. Taip pat perjunkite automatiniame 

skydelyje. 
  
Per mažai 
paduodamas 
oras 

Patikrinkite nustatytą greitį. 

 Patikrinkite, ar filtrai įmontuoti tvirtai. 
 Patikrinkite oro įsiurbimo groteles. 
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12 Tarybos direktyvos (CE) atitikties deklaracija 
 
 Šioje deklaracijoje patvirtinama, kad produktai atitinka šiuos Tarybos direktyvos 
reikalavimus: 
2004/ 108/ EC elektromagnetinio suderinamumo (EMC) 
2006/ 95/ EC žemos įtampos direktyva (LVD) 
2006/ 42/ EC Aparato direktyva (Sauga) 
 
 
Gamintojas: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje, Norway 
 
 
Tipas: UNI 3 R vėdinimo įrenginys 
 
 
Atitinka šiuos standartus: 

Saugos 
standartai: 

EN 60335-1:2002 

EMF standartai: EN 50366:2003 
EMC standartai: EN 55014-1.2000 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 
EN 55014-2:2:1997 

 
Produktas pažymėtas Tarybos direktyvos (CE): 2010 
 
FLEXIT AS 26.08.2010 
 

 

 Šis simbolis rodo, kad šis produktas neturi būti apdorojamas kaip buitinės atliekos. Jį reikia 
pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo priėmimo centrą. Tinkamai šalindami įrenginius, 
jūs prisidėsite prie judėjimo prieš neigiamas pasekmes aplinkai ir sveikatai. Dėl išsamesnės 
informacijos apie šio produkto perdirbimą, susisiekite su savo vietos valdžios institucija, šiukšlių 
surinkimo bendrove arba bendrove, iš kurios pirkote įrenginį. 
Dėl produkto reikalavimų neatitikimo ar netinkamo sumontavimo kreipkitės į atsaking bendrovę. Į 
skundus neatsižvelgiama, jei įrenginys naudojamas ar techniškai prižiūrimas nesilaikant nuorodų.  
 
 
Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.com 


