NÁVOD
K OVLÁDÁNÍ MINI LG 150 / LG 250 A
PICHLER-komfortní větrací zařízení je doplnění dálkovým ovládáním MINI LG 150 / LG 250 A. Tento
krátký návod vám ukazuje nejdůležitější funkce dálkového ovládání MINI
LG 150 / LG 250 A, který je namontován v obytném prostoru jako kvadratický spínač pod omítkou.
Nepřetržitý provoz je důležitý pro správné fungování přístroje.

Obsazení tlačítek MINI LG 150 / LG 250 A
Ovládání obsahuje 4 tlačítka.
letní provoz

tlačítko plus

zimní provoz

tlačítko mínus
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5

Dále 7 světelných diod zobrazuje aktuální stav
větracího zařízení,rovněž i hlášení kontroly
filtru a eventuální hlášení poruch.
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1 letní provoz
2 zimní provoz
3 úroveň větrání 1 (provoz v době
nepřítomnosti)
4 úroveň větrání 2 (normální provoz)
5 úroveň větrání 3 (nárazové větrání)
6 hlášení o kontrole filtru
7 porucha

7

Ovládání MINI LG 150 / LG 250 A
Zapnutí
Stiskněte tlačítko plus, držte, dokud se dioda ve tvaru ventilátoru
nerozsvítí zeleně.

Tlačítka plus a mínus
Tlačítka plus a mínus = Výběr úrovně větrání:
• Standby/základní větrání
• LS1 (nejnižší LED)
• LS 2 (prostřední LED)
• LS3 (nejvyšší LED)
Tlačítko plus = Zvýšení úrovně větrání
Tlačítko mínus = Snížení úrovně větrání
Podle nastavení zařízení může zařízení v základním větrání (spodní LED
bliká) zapnuté nebo vypnuté.
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Provozní režim
Pomocí kláves vlevo vyberte mezi dvěma provozními režimy letním
nebo zimním provozním režimem.
Letní provoz & vrchní dioda svítí zeleně. Zařízení přivádí studený letní vzduch
do obytných místností (Bypass integrovaný v přístroji je aktivní, případně
zabrání rekuperaci tepla).
Zimní provoz & spodní dioda svítí zeleně. Zařízení ohřívá vnější vzduch
vnikající přes rekuperaci tepla a dodatečně přes automatické
předehřívání, pokud se instaluje (Bypass integrovaný v přístroji není
aktivní).

Porucha
Dioda ve tvaru výstražného trojúhelníku bliká červeně různými tvary.
Kontaktujte instalatéra!
Bližší informace o blikajících symbolech najdete v návodu k obsluze.

Kontrola filtru
Každé 4 měsíce hlášení o kontrole filtru. Dioda svítí stále žlutě. Filtr
kontrolujte podle znečištění a případně vyměňte.
Odstranění hlášení o čištění filtru/výměně filtru. Stiskněte zároveň obě
tlačítka plus a mínus, tlačítka podržte minimálně 5 sekund.
Pokud kontrolka filtru problikne šestkrát po sobě a následuje dlouhá
pauza, je kontrola zařízení na úrovni 1 aktivní. Detailní popis kontroly
zařízení naleznete v uživatelské příručce.

Předčasná výměna filtru
Časovač filtru resetujte bez případného hlášení filtru. Stiskněte zároveň
tlačítka plus a mínus, podržte minimálně 5 sekund.

Vypnutí do modu standby
Vypnutí (= mód standby) – Pokud pracujete v místnosti
s vysokou koncentrací prachu. Je možné pouze, když je
základní větrání vypnuto.
Stiskněte po dosažení úrovně větrání 1 ještě jednou tlačítko
Mínus, dokud nebude svítit žádná dioda.
Po ukončení činnosti, při které se práší, stiskněte tlačítko
Plus, abyste zařízení zapnuli.

DOPORUČENÍ: Tento krátký návod neobsahuje návod k obsluze, který si můžete stáhnout na
internetových stránkách. Doporučujeme uzavřít smlouvu na údržbu na dobu jednoho roku s
úředně koncesovaným odborným podnikem.
UPOZORNĚNÍ: Všechny práce na zařízení může provádět výhradně oprávněný odborný personál
(kromě výměny filtru)!
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