Beszerelési és bekötési utasítás a SOLO Plus fürdőszobai ventilátorhoz.
! FONTOS: Beszerelés előtt olvassa el a következő instrukciókat.
NE ÉPÍTSÜK BE a terméket a következő helységekbe, ahol:
fokozott olaj, vagy zsírtartalmú a levegő.
Maró vagy gyúlékony gázok, folyadékok, gőzök lehetnek.
A környezeti hőmérséklet magasabb mint 40C és kisebb, mint -5C fok.
Akadályok, dugulások képződhetnek .
Biztonsági és szerelési jegyzetek:
A.
Minden elektromos vezetéknek meg kell egyeznie az I.E.E Szabályoknak, vagy az adott
országbeli előírásoknak, valamint a készüléket csak elektromos szakember kötheti be.
B.
A ventilátort el kell látni biztonsági kapcsolóval, mely lekapcsolás esetén az összes pólust
megszakítja.
C.
Győződjünk meg róla, hogy a tápellátás ( Volt, Frekvencia, Fázis) megfelelő.
D.
A ventilátor csak Vent-Axia termékkel együtt köthető össze. (pl.: páraérzékelő, külső
időzítők… stb)
E.
Ajánlatos flexibilis kábellel csatlakozni a ventilátorhoz.
F.
Amennyiben a készülék olyan helyen működik, ahol előfordulhat égéstermék, fokozottan
ügyeljünk a megfelelő légutánpótlásra.
G.
A ventilátor nem használható olyan helységben, ahol közvetlenül, hosszú időre direkt vízsugár
érheti.
H.
Csőbe vagy légcsatornába kötés esetén ügyeljünk az esetlegesen képződő kondenzvíz
eltávolítására, kondenzvíz elvezető segítségével, vagy a csatorna döntésével.
I.
A készüléket ne üzemeltessük mentális, pszichikai vagy érzékszervi problémás emberek
környezetében felügyelet nélkül.
J.
A gyermekeket figyelmeztessük, hogy ne játszanak a készülékkel.
K.
A ventilátor használható párás környezetben.
Leírás:
Mint általában, a Solo Plus alkalmas falba vagy falra történő szerelésre, mennyezetre és oldalfalra
egyaránt. NA100-as csatlakozáshoz (flexibilis vagy merev) használjuk a csatlakozó csonkot, mely
süllyesztett kivitel esetében oldalsó vagy hátsó kivezetéssel szerelhető. A Vent-Axia System 25 és System
50 típusú légcsatornák használhatóak a rendszer szerelésekor. Falon keresztüli szellőzéshez Fali kit-et
használjunk (25 41 02 Fehér/25 41 00 Barna kivitelben). Bővebb információért látogasson el honlapunkra:
www.vent-axia.com.
A.

BESZERELÉS

Gipszkartonra szerelés (falon kívüli):
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Vágjunk a kartonba NA105mm-es kör alakú nyílást, ügyeljünk arra, hogy elegendő helyünk
legyen a készülék felszereléséhez és a szűrő kivételéhez.
Távolítsuk el az előlapot (A), majd a szűrőt (B) úgy, hogy összenyomjuk a kapcsokat és
kihúzzuk. Pattintsuk ki a műanyag füleket (3) és finoman húzzuk az előlapot magunk felé.
Óvatosan távolítsuk el az előlapot, ügyelve az esetleges kábelekre (mozgásérzékelős
kiviteleknél) melyek a ventilátor házhoz (C) kapcsolónak. Fontos: a mozgásérzékelő kábele
nem kapcsolódik az elektromos kábelekhez, de óvatosan kell eltávolítani a ventilátor
előlaptól (A).
Vegyük ki a csatlakozó csonkot a járókeréktől és a visszacsapó szelep felhelyezése után
pattintsuk a helyére és rögzítsük a csonkot. Győződjünk meg a visszacsapószelep szabad
mozgásáról.
Állítsuk be a megfelelő beállításokat a B. BEÁLLÍTÁSOK pont szerint.
Tegyük a ventilátorra a külső borítást és rögzítsük a készüléket.
Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog.
Válasszuk ki és kövessük az elektromos bekötési lehetőségeket és utasításokat. C.
ELEKTROMOS BEKÖTÉS

8.
9.

Csatlakoztassuk a mozgásérzékelő kábelét az előlaphoz (csak TM modell esetén) és helyezzük
vissza az előlapot.
Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.

Fontos: a T (utánfutó relés) és HT (higrosztátos) kivitelek 2 perces előkésleltetéssel rendelkeznek. Az
előkésleltetés csak villanykapcsolóról való működtetéskor üzemel, húzózsinórral vagy páraérzékelővel
nem. Amennyiben a készüléket az előkésleltetés alatt lekapcsoljuk, a ventilátor lekapcsolva marad.
Gipszkartonra szerelés (falba süllyesztett):
1.

Jelöljünk ki és vágjunk ki a kartonba egy négyszögletes nyílást (190mmx240mm) a hátsó
oldalon található minta alapján. Fontos: ügyeljünk a falban futó vezetékekre.
2.
Távolítsuk el az előlapot (A), majd a szűrőt (B) úgy hogy összenyomjuk a kapcsokat és
kihúzzuk. Pattintsuk ki a műanyag füleket (3) és finoman húzzuk az előlapot magunk felé.
Óvatosan távolítsuk el az előlapot, ügyelve az esetleges kábelekre (mozgásérzékelős
kiviteleknél) melyek a ventilátor házhoz (C) kapcsolónak. Fontos: a mozgásérzékelő kábele
nem kapcsolódik az elektromos kábelekhez, de óvatosan kell eltávolítani a ventilátor
előlaptól (A).
3.
Vegyük ki a csatlakozó csonkot a járókeréktől és a visszacsapó szelep felhelyezése után
pattintsuk a helyére és rögzítsük a csonkot. Győződjünk meg a visszacsapószelep szabad
mozgásáról.
4.
Távolítsuk el a külső borítót és szereljük fel a rögzítő füleket (10.) úgy, hogy elegendő helye
maradjon a ventilátor ház és a klipsz között.
5.
Állítsuk be a megfelelő beállításokat a B. BEÁLLÍTÁSOK pont szerint.
6.
Csatlakoztassuk a ventilátorra a flexibilis csövet vagy merev csatornát. Győződjünk meg róla,
hogy a csatorna helyesen csatlakozik a készülékhez és a rögzítő fülek megfelelően állnak.
7.
Óvatosan szorítsuk a készüléket rögzítő fülek segítségével a kartonhoz. Tartsuk a készüléket a
nyílás középpontján. Fontos: Ha elektromos eszközt használunk a minimális forgató
nyomatékra állítsuk a berendezést, vagy használjunk kézi szerszámot. Ne húzzuk túl a
csavarokat.
8.
Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog.
9.
Válasszuk ki és kövessük az elektromos bekötési lehetőségeket és utasításokat. C.
ELEKTROMOS BEKÖTÉS
10. Csatlakoztassuk a mozgásérzékelő kábelét az előlaphoz (csak TM modell esetén) és helyezzük
vissza az előlapot.
11. Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.
Fontos: a T (utánfutó relés) és HT (higrosztátos) kivitelek 2 perces előkésleltetéssel rendelkeznek.
Az előkésleltetés csak villanykapcsolóról való működtetéskor üzemel, húzózsinórral vagy
páraérzékelővel nem. Amennyiben a készüléket az előkésleltetés alatt lekapcsoljuk, a ventilátor
lekapcsolva marad.
Falra szerelés (falon kívüli): lásd gipszkartonra szerelés.
B.

BEÁLLÍTÁSOK

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.
1.

Folyamatos üzemmód kiválasztása

Figyelem: a folyamatos üzemről magas fordulatra kapcsolás opció nem elérhető a P/E típusoknál.
Kössük össze a 4-es 5-ös pontokat (14a)
2.

Magas fordulat kiválasztása (T, HT, HTE, TM modellek)

Ez
a
kötés
határozza
meg
a
készülék
fordulatát
amikor
húzózsinórral/villanykapcsolóval/páraérzékelővel/mozgásérzékelővel aktíváljuk a készüléket. A
sebesség gyárilag 58m3/h-ra van beállítva.

i.
Kössük össze az 1-es 3-as pontokat a normál magas fordulat eléréséhez (58m3/h)
ii.
Kössük össze a 2-es 3-as pontokat az emelt szintű magas fordulat eléréséhez (88m3/h)
Fontos: az 1-es és 2-es pontokat semmi esetre se kössük össze.
A Solo Plus P/E modelleknél nincs lehetőség folyamatos üzemről magas/emelt szintű fordulat
kapcsolásra. A ventilátor köthető folyamatos üzemre, vagy normál, vagy magas fordulatra.
Folyamatos üzemnél húzzuk a húzózsinórt BE állapotba, majd vágjuk el a zsinórt.
3.

Időrelé beállítása (T, HT, HTE, TM modellek)

Az utánfutási idő gyári beállítása 15 perc. Az utánfutás 5-30 percig állítható a potméter segítségével
a nyomtatott áramkörön.
i.
ii.

Utánfutási idő csökkentése: fordítsuk a potmétert a órajárással ellenkező irányba.
Utánfutási idő növelése: fordítsuk a potmétert a órajárással megegyező irányba.

Indítási késleltetés (DT): A timer funkciós készülékek (T, HT, HTE) indítási késleltetéssel rendelkeznek.
A készülékek indítási késleltetése csak villanykapcsolóról való üzemelés esetén működik, húzózsinórral,
vagy páraérzékelővel nem.
4.
Páraérzékelő beállítása (HT/HTE modell)
A páraérzékelő gyárilag 72% relatív páratartalomra van beállítva.
i.
ii.
C.

Alacsonyabb érték beállításához tekerjük a potmétert óra járásával ellenkező irányba.
Magasabb érték beállításához tekerjük a potmétert az óra járásával megegyező irányba.
ELEKTROMOS BEKÖTÉS

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.
Használjunk 0,75mm2 kábelt.
1.
2.
3.
4.

Válasszuk ki és kövessük a 15-16 képen lévő utasításokat, bekötési módokat.
A tápkábel sérülése elkerülése végett érdemes a kábelt a ventilátor ház és keret között
elhelyezni.
Ellenőrizzünk minden elektromos kötést és kapcsolatot.
Ellenőrizzük a járókerék szabad mozgását.

D.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.
1.
2.
3.
4.
5.

Fél évente ellenőrizzük és tisztítsuk meg a készüléket, ügyeljünk, hogy legfőképpen újonnan
épült épületek esetében ne legyenek a készülékben építési törmelékek, vagy más lerakódás.
Távolítsuk el a szűrőt és mossuk ki meleg szappanos vízzel.
Töröljük meg a beszívó nyílásokat, az előlapot puha ronggyal.
Finom ecsettel portalanítsuk le a járókereket.
Helyezzük vissza a szűrőt.

A készülék csapágyai karbantartást nem igényelnek.

JÓTÁLLÁSI JEGY
Típus:
Solo Plus P
Solo Plus T
Solo Plus HT
Solo Plus TM
Vásárlás napja: ………………………………………………………………………………...
Sorszám: ………………………………………………………………………………………..
Számlaszám: …………………………………………………………………………………...
1.
2.

3.

4.

1.

2.

A jótállási idő: 24 hónap .
A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a készülékkel és annak jótállási jegyével
rendelkezik. A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő szerv által az összes szelvényen
hitelesített jótállási jeggyel lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:
készülék típusát és gyártási számát, vagy számlaszámot, az eladás keltét, a kereskedő
bélyegzőjét.
Figyelem! Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása esetén
pótolunk. Az eladótól követelje meg a jótállási jegy pontos kitöltését. A szabálytalanul
kitöltött jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt tertheli.
Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésellenes, vagy a kezelési
utasításban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen tárolás, vagy szállítás, a
készüléken kívülálló ok ( pl.: a megengedettnél nagyobb hálózati feszültség ingadozás)
következménye. A készülék, vagy a hozzá tartozó jótállási jegy nem azonosítható, illetve a
jótállási jegy nem valós adatokat tartalmaz. A készüléket nem hivatalos szerviz javította.
A készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén
kívülálló okokból, pl.: ha a vásárló a szükséges javítás elvégzését bármilyen okból
megakadályozza, ha a készüléket olyan helyen üzemeltetik, mely a javító felszerelést
szállító gépkocsival nem közelíthető meg, illetve onnan a készülék elszállítása nem
lehetséges, ha a készüléket házilagosan olyan helyre építették be, amely a javításhoz
szükséges mozgást lehetetlenné teszi.
Hibás illetve jótállási időn belül meghibásodott termék esetén a vásárló díjmentes
kijavítást, vagy megfelelő árleszállítást, meghatározott esetekben kicserélést kérhet,
továbbá kérheti a hibás termék miatt keletkezett költségeinek, valamint tényleges kárának
megtérítését.
Készülékcsere
A vevő kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól számított 3 napon belül hibásodott
meg. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. Ha cserére nincs lehetőség,
a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza
kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellet más típusú terméket kell részére
kiadni. A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az üzlet bármely
okból nem tartott nyitva.
Készülékcsere kérhető, ha a hiba rövid idő alatt, vagy értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki és a kijavítás a vevő érdekeit sértené.
Javítás

Ha a vásárló javítást kér, annál a szevíznél kérheti, mely a beépítést részére elvégezte, a
berendezést beüzemelte. A javítást a szerviznek az igény bejelentésétől számított 15 napon belül
kell elvégeznie. A javítási idő 30 napra hosszabbodik meg, ha a szerviz a javítás idejére
kölcsönkészüléket ajánl fel a vásárlónak. Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a
bejelentéstől kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem
használható. A készülék fődarabjának kicserélése esetén a jótállás újra kezdődik. A jótállási
időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő jótállási és ellenőrző
szelvényt kitölti és az ellenőrző szelvényt leválasztja. Mindkét soron következő szelvényen a
szerviznek fel kell tüntetnie.

Solo® Plus
Radiális kishelységventilátor
Kezelési utasítás
Mely kizárólag a gyári kezelési utasítással és azok ábráival együtt
használható

Rendelési szám:
42 74 77 (P)
42 74 78 (T)
42 74 79 (HT)
42 74 80 (TM)
Hivatalos magyarországi képviselet:
AeroVentil Kft
1076 Budapest, Sajó u.3.
Tel/fax: 784-2480
E-mail: aeroventil@gmail.com

