Beszerelési és bekötési utasítás a SILHOUETTE háztartási 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.
A készüléket elekromosan fixen kössük be.
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:
A Silhouette 100 axiális ventilátor alkalmas WC-k fürdők szellőztetésére, közvetlenül a szabadba
kivezetve. A Silhouette 150 axiális ventilátor alkalmas konyhák, használati helységek közvetlenül szbadba
történő szellőztetésére. Az egyes modellek között megtalálhatók: időrelés, páraérzékelős,
mozgásérzékelős kivitelek.
Fali átvezetéshez opcionális tartozékainkat javasoljuk:
Fali szerelő készlet fehér (átvezető+rács)
Fali szerelő készlet barna (átvezető+rács)
A.

BESZERELÉS

! FONTOS: A KÉSZÜLÉKET FIXEN KÖSSÜK A TÁPRA.
Gipszkartonra szerelés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A készüléket zárt csatornarendszerbe kössük, melynek hossza nem haladhatja meg a 1,2m-t.
Vágjunk a kartonba 100-as ventilátorhoz NA105mm-es, 150-es ventilátorhoz NA155mm-es
kör alakú nyílást, ügyeljünk arra, hogy elegendő helyünk legyen a készülék felszereléséhez.
Távolítsuk el a készülék előlapját tartó csavart és vegyük le az előlapot.
Jelöljük fel a tartócsavarok helyét, fúrjuk ki a falat és rögzítsük a készüléket.
Kössük be elektromosan.
Tegyük a ventilátorra a külső borítást és rögzítsük.
Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog és a visszacsapószelep rendesen
kinyílik.
Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.

Falra szerelés (fali átvezetés):
1.

7.

Vágjunk a falba 100-as ventilátorhoz NA115mm-es, 150-es ventilátorhoz NA170mm-es kör
alakú nyílást, ügyeljünk arra, hogy elegendő helyünk legyen a készülék felszereléséhez.
Rögzítsük be a falba a fali átvezetőket úgy, hogy kissé kifele lejtsenek, vágjuk méretre a
falsíknak megfelelően.
Távolítsuk el a készülék előlapját tartó csavart és vegyük le az előlapot.
Jelöljük fel a tartócsavarok helyét, fúrjuk ki a falat és rögzítsük a készüléket.
Kössük be elektromosan.
Tegyük a ventilátorra a külső borítást és rögzítsük.
Győződjünk meg arról, hogy a járókerék szabadon mozog és a visszacsapószelep rendesen
kinyílik.
Kapcsoljuk fel a főkapcsolót és ellenőrizzük a működést.

B.

BEÁLLÍTÁSOK

2.
3.
4.
5.
6.

! Figyelem: a ventilátor és az egyéb szabályzó elemek szerelés előtt és alatt legyenek áramtalanítva.
!Fontos: A tápkábel 1-1,5mm2 kell legyen. A kábel bemenet csak a készülék hátulján lehet. A
készülék 220-240V 50Hz tápellátású. A készülék dupla szigetelésű, földelni nem kell.
1.

Időrelé beállítása (T, , 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.

2.
Páraérzékelő beállítása (H modell)
A páraérzékelő gyárilag 70% relatív páratartalomra van beállítva. A páraérzékelő állítási tartománya
65-95%.
i.
ii.

Alacsonyabb érték beállításához tekerjük a potmétert óra járásával ellenkező irányba. –
Így a készülék érzékenyebb lesz.
Magasabb érték beállításához tekerjük a potmétert az óra járásával megegyező irányba.
!FONTOS: SOHA NE ÉRINTSÜK MEG A PÁRAÉRZÉKELŐ SZENZORT!

C.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

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

Válasszuk ki és kövessük a ventilátornak megfelelő bekötési módokat.
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.

Fél évente ellenőrizzük és tisztítsuk meg a készüléket, ügyeljünk, hogy legfőképpen újonnan
épült épületek esetében ne legyenek a készülékben építési törmelékek, vagy más lerakódás.
Töröljük meg a beszívó nyílásokat, az előlapot puha ronggyal.
Finom ecsettel portalanítsuk le a járókereket.

A készülék csapágyai karbantartást nem igényelnek.

ELEKTROMOS BEKÖTÉSI RAJZOK:
SILHOUETTE 100, 150

SILHOUETTE 100T, 150T

JÓTÁLLÁSI JEGY
Típus:
Silhouette 100
Silhouette 150
T
H
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.

Silhouette 100-150
Axiális kishelységventilátor
Kezelési utasítás
Mely kizárólag a gyári kezelési utasítással és azok ábráival együtt
használható

Rendelési szám:
45 40 55A (100), 45 40 59A (150)
45 40 56A (100T), 45 40 60A (150T)
45 40 57A (100H), 45 40 61A (150H)
45 40 58A (100TM)
Hivatalos magyarországi képviselet:
AeroVentil Kft
1076 Budapest, Sajó u.3.
Tel/fax: 784-2480
E-mail: aeroventil@gmail.com

