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1. MONTAVIMO NURODYMAI 
Įrenginys yra skirtas montuoti patalpoje. Parinkdami vietą įrangai, atkreipkite dėmesį: 

• Įrenginys turi būti montuojamas šiomis aplinkos sąlygomis: 

1) Oro temperatūra: nuo +5°C iki +30°C, oro drėgmė: iki 80 %. 

a. Įrenginyje yra 70 mm EPS izoliacija.  Įrenginį galima montuoti ir nešildomoje, 

tačiau sausoje patalpoje (pavyzdžiui, palėpėje), tačiau užsakant įrangą, reikėtų 

pasitarti su gamintoju. 

2) Saugokite įrenginį nuo garų ir skysčių. 

• Įrenginys darbo metu skleidžia triukšmą, kuris gali erzinti. Rekomenduojama įrenginį montuoti 

techninėse arba kitose pagalbinėse patalpose.  

• Įrenginį reikia reguliariai prižiūrėti, todėl jis turi būti montuojamas lengvai prižiūrimoje vietoje.  

1.1 Matmenys 
Išorės ir vamzdžių montavimo matmenys 

Paprastai S1 modelyje yra 160 mm, o modelyje S2 – 200 mm ortakių jungtys. Naudojamos 

standartinės ortakių vidinės jungtys, kurias galima nuimti ir pakeisti.  
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Būtina palikti pakankamai vietos priežiūrai ir tvirtinimui prie sienos 

 

1.2 Įrenginio tipai 
Įrenginio tipas yra pažymėtas ant įrenginio viršaus esančio tipo lipduko. Tarp oro įleidimo ir išleidimo 

ortakių ir įrenginio turi būti įtaisyti triukšmo slopintuvai. Prijungdami įrenginį prie vėdinimo vamzdyno 

įsitikinkite, kad jungtys yra tinkamai sujungtos, sandarios ir izoliuotos. 
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1.3 Montavimas ant sienos 
Įrenginys montuojamas ant sienos tvirtinimo detale. Tvirtinimo detalę prisukite prie sienos 3 varžtais. 

Montuodami sienos tvirtinimo detalę patikrinkite, ar:  

• laikanti siena yra pakankamai tvirta. 

• naudojami varžtai ir kaiščiai tinka konkrečiai 

sienai, pakuotėje esantys varžtai nebūtinai turi tikti. 

• minimalus atstumas tarp sienos tvirtinimo ir 

lubų turi būti 300 mm (būtinas įrenginio priežiūrai). 

• sienos tvirtinimas turi būti sulygiuotas. 

• kad įrenginio ir ortakių jungtims būtų palikta 

pakankamai vietos. 

Montuojant reikia vykdyti šiuos reikalavimus. 

Įrenginys prie vėdinimo sistemos turi būti prijungtas 

pagal projektą. Virtuvės gartraukis prie ištraukimo 

sistemos turi būti prijungtas atskirai. Įrenginys turi būti sulygiuotas. 

1.4 Kondensacija 
Šaltuoju laikotarpiu įrenginyje susidaro kondensatas, kuris turi nukreiptas ir nutekėti per įrengtą 

vamzdelį. Kad įrenginys dirbtų tinkamai, sujunkite ④ kondensato nutekėjimą  su kondensato 

vamzdžiu ①, esančiu po įrenginiu. Pirmiausia atsukite veržlę ② ir kartu su tarpikliu užsukite ją ③ ant 

kondensato vamzdžio, taip, kad liktų ~15 mm tarp kondensato nutekėjimo ir vėdinimo įrenginio 

korpuso. Tada įtaisykite nutekėjimą ir prisukite veržlę. Kondensato nutekėjimas yra visų įrenginių 

standartinėje įrangoje. Kondensato nutekėjimą galima prailginti 32 mm vamzdžiu. Kad kondensatas 

gerai nutekėtų, įrenginys turi būti sulygiuotas. 
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Norėdami prispausti kondensato nutekėjimą prie vamzdžio, pirmiausia nuimkite veržlę ir tarpiklį, 

nes kitaip galima sugadinti įrenginį. 

 

 

 

 

 

 

Kartą metuose kondensato nutekėjimą reikia nuimti nuo įrenginio ir išvalyti ten susikaupusius 

nešvarumus. Galima naudoti tik gamintojo nurodytą kondensato nutekėjimą. Kondensato nutekėjimo 

vožtuve yra įtaisytas neigiamo slėgio vožtuvas, kuris sausu laikotarpiu užtikrina sandarumą. 

1.5 Valdymo pulto montavimas  

 

Prieš prijungdami valdymo pultą prie vėdinimo įrenginio, vėdinimo įrenginį atjunkite nuo 
elektros tinklo! 

 

1. Valdymo pultas montuojamas patalpoje, kurioje turi būti užtikrintos šios sąlygos: 

a) Oro temperatūra: nuo +5°C iki +30°C, oro drėgmė: iki 80 %. 

b) Saugokite valdymo pultą nuo garų ir skysčių. 

2. Valdymo pultas prie vėdinimo įrenginio prijungiamas CAT5 (arba naujesniu) kabeliu per įrenginio 

viršuje esantį prijungimo lizdą. Pakuotėje yra 5 metrų CAT5e kabelis, kuriuo galite prijungti valdymo 

pultą. Projektavimo metu rekomenduojame parinkti valdymo pultui tinkamą vietą patalpoje, kad kabelį 

per sieną galimą būtų nuvesti į norimą vietą. 

3. Ant valdymo pulto nugarėlės yra 2 angos, skirtos tvirtinimui prie sienos. Į sieną įsukite varžtus ir 

ant jų pakabinkite valdymo pultą už paveikslėlyje nurodytų angų.  

4. Norint valdyti per mobilią programą, įrenginį reikia prijungti prie interneto. 
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1.6 Išorinių įrenginių 

valdymas 
Įrenginiu Airobot galima valdyti įvairius šildymo ir 

vėsinimo šildytuvus per EXT 1 ir EXT 2 išvestis. Esant 

geoterminiam šildymui, šildytuvai prijungiami prie kontūro ir Airobot įrenginys įjungia atskirą 

cirkuliacinį siurblį. Žiemos metu galima pašildyti įleidžiamą orą, o vasarą įleidžiamą orą atvėsinti. EXT 

1 ir EXT 2 išvesčių įrenginio standartinėje įrangoje nėra, jas galima įsigyti kaip papildomą įrangą. 

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į platintoją. 

Įrenginį galima prijungti prie pastato automatikos, į CONTROL išvestį, prijungiant du ventiliatorius 

atskira įvesties įtampa 0–10 V. CONTROL išvestis yra visų įrenginių standartinėje įrangoje, tačiau 

rekomenduojame pasitarti su platintoju. Naudojant MASTER-SLAVE technologiją, galima tarpusavyje 

sujungti kelis įrenginius. 

Įrenginį galima prijungti prie pastato automatinės priešgaisrinės apsaugos signalizacijos (ATS), iš 

kurios gaisro atveju gavęs signalą, įrenginys išsijungs automatiškai. (NO – normally opened contact). 

ATS prijungiama į FIRE išvestį GND ir STOP kontaktais. ATS išvestis yra visų įrenginių standartinėje 

įrangoje. 

 

1.7 Išorinių įrenginių prijungimas 
Norint prijungti išorinius įrenginius, pirmiausia reikia nuimti elektros skydo spyną. Tada išpjauti kabelio 

tiesimui tinkamą angą (maks. Ø 10 mm) ir pagal schemą nuvesti kabelius į elektros skydą. 

 

Išorinių įrenginių ir vėdinimo įrenginio prijungimą prie pastato automatikos turi atlikti 
kvalifikuotas specialistas! 
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1.8 Įrenginio prijungimas prie elektros maitinimo 

šaltinio 
Įrenginys dirba 230 VAC 50 Hz 12 A srove. Maitinimo laidas yra kištukinės jungties tipo (IEC C19, 

3x1,5 m², ilgis 2 m) ir yra komplekte. Rekomenduojama įrenginiui įtaisyti atskirą automatinį saugiklio 

jungiklį (ne mažiau nei 16 A). Įrengimą į elektros tinklą galima prijungti tik tada, jeigu įrenginys yra 

tinkamai prijungtas. 
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Atlikdami priežiūros, filtrų keitimo ar kitus su įrenginiu susijusius darbus, atjunkite 

įrenginio maitinimo laidą iš elektros tinklo. 

2.  NAUDOJIMO NURODYMAI 

2.1 Įrenginio įjungimas 
Prijungus įrenginį prie elektros tinklo, valdymo pulte rodoma informacija apie įrenginį (jeigu praėjus 

kuriam laikui informacija nerodoma, gali būti, kad įrenginys yra išjungtas naudojant pultą; tokiu atveju 

paspauskite ON / OFF mygtuką. 

Kiekvieną kartą, kai įrenginys įjungiamas į elektros tinklą, įrenginys patikrina visų daviklių ir funkcijų 

darbą. Įrenginys automatiškai kalibruoja ventiliatorius trumpam paleisdamas juo visu greičiu. 

Maksimali patikrinimo trukmė yra 3 minutės. Po šių veiksmų įrenginys dirba įprastai. 

Nutrūkus elektros srovei ir vėl jai atsiradus, įrenginys pakartoja visus minėtus veiksmus. Naudotojo 

atlikti nustatymai yra įrašomi į atmintį ir atsistačius elektros srovei, įrenginys toliau veikia pagal 

esamus nustatymus. 

2.2 Įrenginio sustabdymas ir išjungimas 
Ventiliatorius sustabdyti galima dvejais būdais: 

1. Įrenginį išjunkite naudodami MANUAL darbo režimą ir nustatykite 0 ventiliatorių greitį. 

2. Paspauskite valdymo pulte esantį ON / OFF mygtuką. 

Įrenginio išjungimo žingsniai: 

• Išjunkite vėdinimo įrenginio darbą paspausdami valdymo pulte esantį ON / OFF mygtuką. 

• Atjunkite įrenginio maitinimo laidą iš elektros tinklo. 

 

2.3 Valdymo pultas 
Valdymo pultas yra skirtas stacionariai įtaisyti patalpoje. Valdymo pulte galite matyti informaciją apie 

esamą darbo režimą, vėdinimo stiprumą, temperatūrą, drėgmės ir anglies dvideginio (toliau: „CO2“) 

kiekį patalpoje. 
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Ekranas: 

① Aktyvus darbo režimas 

② Ventiliatoriaus esamas greitis 

③ Tinklo jungties problema 

④ Vidaus patalpų temperatūra 

⑤ Vidaus patalpų santykinė drėgmė 

⑥ Vidaus patalpų CO2 lygis ore 
 

Mygtukai: 

 

 

2.4 Darbo režimo pasirinkimas 
Norėdami pasirinkti darbo režimą, valdymo pulte paspauskite MENU mygtuką ir judėkite meniu 

spausdami aukštyn / žemyn rodyklę. Norėdami patvirtinti parinktį, paspauskite OK mygtuką. 

① Šiuo metu aktyvus režimas 

② Pasirenkamas režimas 

 

2.4.1 Automatinis režimas 

Auto mode – automatiniu režimu pasiekiamos ir palaikomos naudotojo padarytos nuostatos. 

Automatiniame režime naudotojas gali įvesti norimą temperatūrą, oro drėgmę ir CO2 lygį. Jei kuris 

nors iš šių rodiklių yra didesnis nei naudotojo norimas rodiklis (išskyrus temperatūrą), įrenginys juos 

bando sumažinti kuo optimaliau reguliuodamas ventiliatorių greitį. Pagal nutylėjimą minimalus 

ventiliatorių greitis yra 3, o maksimalus leidžiamas greitis – 8. Maksimalų ir minimalų leidžiamą greitį 

① Meniu – atidaro meniu. 

② Į viršų nukreipta rodyklė – judėjimas meniu į 
viršų arba padidina esamą vertę. 
③ Žemyn – judėjimas meniu į žemyn arba 
sumažina esamą vertę.  
④ OK – patvirtina parinktį arba pereinama prie 
kitos vertės. 
⑤ ON / OFF – įjungia arba išjungia įrenginį 
(įrenginio maitinimas lieka įjungtas!). 
*Vidaus patalpų oro parametrai gaunami 
analizuojant išleidžiamą orą. 
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galima nustatyti valdymo pulte MENU -> SYSTEM. Ventiliatoriaus greičio patiems individualiai 

pasirinkti negalima. 

Norimų oro parametrų įvedimas: 

Norėdami pakeisti oro parametrus, paspauskite ant valdymo pulto 

esantį OK mygtuką.  

Atidaromas pakeitimo langas: 

 

Įrenginys apskaičiuoja norimas vertes kaip aukštesnes vertes ir joms padidėjus, įrenginys padidina 

ventiliatorių greitį (išskyrus temperatūrą). 

Pirmąja parinktimi rodoma pasirinkta norima temperatūra; daviklis pradeda mirksėti. Naudojant UP / 

DOWN rodykles vertę galima padidinti arba sumažinti. Minimali leidžiama vertė yra 5°C, maksimali 

30°C. Pagal nutylėjimą 22°C. Įvestą parinkti galima patvirtinti paspaudus OK mygtuką. 

Kitu pasirinkimu galima įvesti norimą oro drėgnumą. Minimali leidžiama vertė yra 5 %, maksimali – 95 

%. Pagal nutylėjimą 60 %. Norėdami patvirtinti, paspauskite OK mygtuką. 

Trečiu pasirinkimu galima įvesti norimą CO2 lygį. Minimali leidžiama vertė yra 450 ppm, maksimali – 

2000 ppm. Pagal nutylėjimą 1000 ppm. Norėdami patvirtinti, paspauskite OK mygtuką. Valdymo 

pultas grįžta į pradinę padėtį ir rodo esamus oro parametrus.  

Temperatūros daliklis matuoja vidaus patalpų temperatūrą; naudotojas įvesdamas norimą temperatūrą 

gali nustatyti įleidžiamo oro temperatūrą (jeigu yra ir leidžiama pašildymo funkcija). Vasaros metu 

norima temperatūra naudojama šilumos apeigos vožtuvui valdyti. Oro drėgnumo daviklis nustato per 

didelę vidaus patalpų drėgmę. CO2 daviklis rodo anglies dvideginio koncentraciją ore. 

Automatinis drėgmės nustatymo režimas 

Jeigu per trumpą laiką drėgmė staiga pakyla, kad susidariusi drėgmė būtų pašalinta, įrenginys įjungia 

vėdinimą ne mažesniu nei 5 greičiu. Šis režimas paprastai įjungiamas, kai yra naudojamas dušas arba 

pirtis. Trukmė nuo 15 minučių iki 2 valandų (priklausomai nuo sąlygų). 

Automatinis energijos taupymo režimas 

① Pakeitimo langas yra aktyvus 

② Norima temperatūra 

③ Norima santykinė oro drėgmė 

④ Norimas CO2 lygis ore 
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Energijos taupymo režimas įsijungia, kai įrengimas nustato, kad patalpose nieko nėra. Įrenginys 

persijungia į mažiausią galimą greitį. Šis režimas naudingas tada, jeigu jūsų automatinio režimo greitis 

yra nustatytas ant 3 padalos. Jeigu patalpose nieko nėra, jų nereikia vėdinti 3 greičiu ir įrenginys pats 

parenka minimalų greitį.  

2.4.2  Rankinis režimas 

Manual mode – rankiniu režimu naudotojas pats gali reguliuoti ventiliatoriaus greitį (0–10). 

Temperatūros pakeitimas rankiniu režimu reguliuoja įleidžiamo oro pašildymo temperatūrą (jeigu 

įleidžiamo oro pašildymas leidžiamas ir sumontuotas), o vasaros metu šilumos apeigos vožtuvo 

padėtį. 

2.4.3  Vėdinimo režimas 

Boost – vėdinimo režimu ventiliatorius laikinai veikia visu pajėgumu (10) ir po kurio laiko persijungia į 

ankstesnį (automatinį arba manualinį režimą). Pagal nutylėjimą režimo trukmė yra 30 minučių. 

Temperatūros pakeitimas rankiniu režimu reguliuoja įleidžiamo oro pašildymo temperatūrą (jeigu 

įleidžiamo oro pašildymas leidžiamas ir sumontuotas), o vasaros metu šilumos apeigos vožtuvo 

padėtį. 

2.4.4  Židinio režimas 

Fireplace – židinio režimas sudaro viršslėgį, kad galima būtų lengviau užkurti židinį ir po kurio laiko 

persijungia į ankstesnį (automatinį arba rankinį) režimą. Pagal nutylėjimą įrenginys pradeda veikti 5 

greičiu, jeigu norite, galite patys pasirinkti greitį. Režimo trukmė yra 30 minučių. Temperatūros 

pakeitimas reguliuoja įleidžiamo oro pašildymo temperatūrą (jeigu įleidžiamo oro pašildymas 

leidžiamas ir sumontuotas), o vasaros metu šilumos apeigos vožtuvo padėtį. 

Fireplace režimo aktyvavimas arba paslėpimas 

Jeigu valdymo pulte FIREPLACE režimas nematomas, jis gali būti neaktyvus, tokiu atveju jį įjunkite 

MENU -> SYSTEM -> FIREPLACE: SHOW (aktyvuotas). Jeigu nenorite naudoti šito režimo, jį galima 

paslėpti pasirinkus HIDE vertę. 
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2.5 Funkcijos 

2.5.1 Automatinis nukreipiamo kanalo vožtuvas (vasarinis 

vėsinimas) 

Vasaros metu, kai vidaus patalpų temperatūra yra aukštesnė nei lauko oro, patalpas galima vėsinti 

lauko oru. Atidarius nukreipiamo kanalo vožtuvą įleidžiamas lauko oras apeina šilumokaitį. 

Vožtuvo padėtį galima pasirinkti valdymo pulte pasirinkus MENU -> STATUS -> BYPASS -> BYPASS 

OPENED 

• OPENED – nukreipiamas kanalas atidarytas 

• CLOSED – nukreipiamas kanalas uždarytas 

Nukreipiamas kanalas turi du režimus, kuriuos galima valdyti per valdymo pultą: 

• OFF – uždaryta. Nukreipiamo kanalo vožtuvas niekada neatidaromas. 

• AUTO – nukreipiamo kanalo vožtuvas atidaromas arba uždaromas automatiškai pagal šias 

sąlygas: 

o Lauko oro temperatūra yra didesnė nei 13°C; 

o Vidaus patalpų temperatūra yra aukštesnė nei naudotojo norima temperatūra; 

o Lauko temperatūra yra žemesnė nei vidaus patalpų temperatūra. 

Pagal nutylėjimą nukreipiamo kanalo vožtuvas yra OFF padėtyje. 

2.5.2 Įleidžiamo oro pašildymas ir apsauga nuo užšalimo 

Kai oro temperatūra nukrinta žemiau nulio, esant tam tikroms sąlygoms šilumokaitis gali užšalti. 

Šilumokaičio apsaugai į įrenginį yra integruotas elektrinis šildytuvas (PTC 1,35 kW), kuris užtikrina, 

kad iš lauko į įrenginį patenkantis oras būtų nuo 0°C iki -6°C. tikslią užšalimo ribą įrenginys paskaičiuoja 

pats atsižvelgdamas į vidaus patalpų oro drėgmę.  

Įrenginys dirba oro srauto apribojimų režimu, lauko temperatūrai esant ne daugiau nei 20°C (skiriasi 

priklausomai nuo aplinkos), vėliau įrenginys po truputį pradeda oro srautą riboti ir, jei reikia, išsijungia.  

Pagal nutylėjimą įleidžiamo oro pašildymas yra įjungtas. MENU -> SYSTEM -> PREHEATER ON / OFF 

pašildymą galima įjungti arba išjungti. 

• ON – įleidžiamo oro pašildymas yra įjungtas. 
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• OFF – įleidžiamo oro pašildymas yra išjungtas. Įrenginys vėdina 15 minučių ir išjungia 

ventiliatorius, jeigu įleidžiamo oro temperatūra yra < -2°C. Praėjus dviem valandoms įrenginys 

vėl įsijungia. 

2.5.3 Oro pašildymas 

Papildomoje įrangoje esantis elektrinis įleidžiamo oro pašildymo prietaisas (PTC 1 kW) leidžia 

reguliuoti įleidžiamo oro temperatūrą. Oro pašildymo funkcija pagal nutylėjimą yra išjungta; funkciją 

įjungti galima meniu SYSTEM -> POSTHEATER -> POSTHEATER ON. Oro pašildymo elementas pašildo 

orą iki jūsų pulte įvestos norimos temperatūros. 

Kad nesusidarytų viršįtampa, abi oro pašildymo funkcijos niekada nedirba vienu metu. Jeigu veikia 

įleidžiamo oro pašildymo režimas, kitas pašildymo režimas tuo metu išjungiamas. Pirmenybė 

atiduodama įleidžiamo oro pašildymui. Nustatymuose abu šildytuvai gali būti leidžiami vienu metu. 

2.5.4 Filtrų įranga 

Norėdami peržiūrėti filtrų būklę, valdymo pulte atidarykite: MENU -> STATUS -> FILTER (d). Filtrų būklė 

rodoma dienomis FILTER AGE (d): X dienos. 

Pagal nutylėjimą priminimas apie filtrų pakeitimą valdymo filtre rodomas kas 6 mėnesius. Jei norite, 

laikotarpį galite pakeisti: MENU -> SYSTEM -> FILTER REMIND(m): X mėnesiai. Paspaudus OK 

mygtuką, rodomi skaičiai nuo 1 iki 12 (mėnesiai). 

Kai filtrų naudojimo laikas baigiasi, valdymo pulte rodomas priminimas „CHANGE FILTER“. Informaciją 

galima uždaryti paspaudus OK mygtuką. Jeigu nepakeitėte filtrų ir išjungėte priminimą, kitas 

priminimas valdymo pulte pasirodys praėjus 1 savaitei. 

Nauji filtrai 

Jeigu pakeitėte įrenginio filtrus, priminimą reikėtų išjungti: MENU -> SYSTEM -> RESET FILTER  laikant 

mygtuką nuspaustą 3 sekundes, priminimas išjungiamas.  

Patikrinkite, ar: MENU -> STATUS -> FILTER (d): 0 rodomas 0. 

2.5.5 Oro srautų sulyginimas 

Pagal gamyklinius nustatymus įrenginio oro srautai (oro įleidimo ir išleidimo) yra pusiausvyroje. 

Prijungiant įrenginio vėdinimo sistemą, dėl vamzdyne esančio slėgio skirtumo pusiausvyra gali 

sutrikti, todėl gali prireikti sistemą subalansuoti. Ventiliatorių greičio santykį galima pakeisti valdymo 
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Oro srautų subalansavimo darbus gali atlikti tik vėdinimo specialistai. 

pulte. Atidaryti MENU -> SYSTEM -> BALANCE. Pagal nutylėjimą vertė yra 0%, t.y. įprastomis 

sąlygomis sistema yra pusiausvyroje. 

Didinant %, didinamas įleidžiamo oro srautas ir mažinamas išleidžiamo oro srautas. 

Sumažinant %, sumažinamas įleidžiamo ir padidinamas išleidžiamo oro srautas. 

 

 

2.5.6 Valdymo pultas 

MENIU FUNKCIJA PAAIŠKINIMAS 

PAGRINDINIS MENIU AUTO Automatinis režimas 

 MANUAL Rankinis režimas 

 BOOST Vėdinimo režimas 

 FIREPLACE – Židinio režimas 

 SYSTEM Atidaromas sistemos meniu 

 STATUS Atidaromas būklės meniu 

SYSTEM PREHEATER (ON/OFF) Įleidžiamo oro pašildymo 

įjungimas 

 POSTHEATER (ON/OFF) Leidžiamo oro pašildymo 

įjungimas 

 AUTO MIN (1/2/3/4) Automatinio režimo minimalus 

veikimo greitis 

 AUTO MAX (5/6/7/8/9/10 Automatinio režimo 

maksimalus veikimo greitis 

 FANS BALANCE Ventiliatorių sulyginimas 

 BYPASS (AUTO/OFF) Nukreipimo kanalo vožtuvo 

režimas 

 RESET FILTER (HOLD/DONE) Filtrų pakeitimo priminimo 

išjungimas – paspauskite OK 
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mygtuką ir laikykite jį 

nuspaustą 3 sekundes. 

 FILTER REMIND(m) (1-12) Filtrų pakeitimo priminimas 

(laikotarpis mėnesiais) 

 FIREPLACE (SHOW/HIDE) Židinio režimo rodymas arba 

išjungimas pagrindiniame 

meniu 

 NET ICON (SHOW/HIDE) Interneto jungties simbolis 

nerodomas, jeigu įrenginys 

neįjungtas į tinklą 

 FW Programinės įrangos numeris 

STATUS BYPASS (OPENED/CLOSED) Nukreipimo kanalo vožtuvo 

padėtis 

(ATIDARYTA/UŽDARYTA) 

 FILTER AGE (d) Filtro naudojimas dienomis 

 FILT. PRESSURE Lauko oro filtro slėgis (Pa) 

 TEMP OUT Lauko oras arba temperatūra 

po pašildymo 

 TEMP SUPPLY Įleidžiamo oro temperatūra 

 HUM. SUPPLY Įleidžiamo oro drėgmė 

   

 

2.6 Mobilioji programėlė 
Vėdinimo įrenginį Airobot galima valdyti per mobilią programėlę, su sąlyga, kad įrenginys yra įjungtas 

į interneto tinklą. Jeigu valdymo pulte yra rodomas tinklo ryšio problemos ženklas, (žr. 11 psl. esantį 

paveikslėlį), reiškia, kad ryšio nėra; tokiu atveju pabandykite įrenginį arba tinklo ryšio priemonę paleisti 

iš naujo. 

Kiekvienam Airobot įrenginiui yra priskirtas identifikavimo numeris. Jūsų įrenginio ID ir slaptažodis yra 

pirmame Naudojimo ir montavimo instrukcijos puslapyje. Per įrenginio ID ir slaptažodį savo įrenginį 

galite prijungti prie Airobot mobilios programėlės. 

Mobilią programėlę Airobot galima parsisiųsti iš Google Play Store arba App Store. 
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Pirmą kartą atidarius programėlę, reikia sukurti naudotoj paskyrą ir įvesti reikiamus duomenis. 

Saugumas ja privatumas 

Tarp įrenginio, serverio ir mobilios programėles perduodama užšifruota informacija. 

Įrenginiui prisijungiant prie interneto tinklo, į serverį kas 30 sekundžių įrašomi duomenys (pavyzdžiui, 

temperatūra, oro drėgmė ir pan.), kuriais remiantis naudotojui per mobilią programėlę yra rodoma 

statistika. Duomenys saugiai laikomi serveryje 30 dienų ir tada ištrinami.  
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Sugedus įrenginiui, jį išrinkti gali tik kvalifikuotas specialistas. Atliekant priežiūros 

darbus įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas iš elektros tinklo. 

 

Atliekant filtrų keitimo darbus įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas iš elektros tinklo. 

 

3.  ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA 

3.1 Sauga 

 

3.2 Oro filtrų 

pakeitimas 
Oro filtrus rekomenduojame keisti kas 3–6 

mėnesius, priklausomai nuo aplinkos sąlygų. 

Atėjus laikui pakeisti filtrus, valdymo pulte 

pasirodo pranešimas „CHANGE FILTER“.  

Atjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Pirmiausia 

reikia ištraukti mėlyną filtro juostelę ①. 

Tada nuimti filtrus dengiančią minkštą 

medžiagą �. 

Ištraukti nešvarius filtrus ir pakeisti juos naujais �. 

Ant filtrų esanti rodyklė turi būti nukreipta žemyn. Pakeitus filtrus, valdymo pulte turi būti įvestas 

naujas priminimas (žr. Filtrų nustatymas). Įrenginys veiks tinkamai ir ilgai tarnaus, jeigu naudosite 

originalius filtrus. Filtrus galima užsisakyti adresu www.airobot.ee/filtrid. 

 

 

3.3 Šilumokaičio valymas 
Kad įrenginys tinkamai veiktų, jo šilumokaičiai turi būti valomi kas 2 metus. Pirmiausia ištraukite filtro 

juostelę ① ir minkštą filtrų medžiagą ②, kuri dengia filtrus. Tada atsukite 4 varžtus ③, kurie laiko 
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priekinį skydelį ④. Nuėmus priekinį skydelį, reikia nuimti šilumokaičio dangtį ⑤. Būkite atsargūs 

nuimdami šilumokaičio dangtį, nes dangčio kraštai gali lengvai sulūžti; nuimkite laikydami 

abejomis rankomis. Tada ištraukite šilumokaitį ⑥, traukite atsargiai, naudodami atitinkamą diržą, o 

kita ranka spauskite įrenginį. Kai šilumokaitis bus nuimtas, atsargiai ir švelniai drėgna šluoste 

nuvalykite šilumokaičio korpusą. Šilumokaitį galima plauti šiltu muiluotu vandeniu (pavyzdžiui, 

vonioje) ir perplauti švariu vandeniu. Išplovę, iš šilumokaičio išpilkite visą likusį vandenį. Kai didesnė 

dalis vandens išbėgs iš šilumokaičio, galite jį vėl įtaisyti į įrenginį. 

Bėgant laikui, tarpikliuose sumažėja tepalo, todėl, kad būtų lengviau atgal į savo vietą įdėti šilumokaitį 

ir atsižvelgiant į kitą priežiūros laiką, rekomenduojame tarpiklius sutepti silikono tepalu. 
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4. GEDIMŲ NUSTATYMAS 
 

GEDIMAS GEDIMO PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 

FAN ERROR Įrenginio ventiliatorių gedimas Paleiskite įrenginį iš naujo, 

paspauskite ant valdymo pulto 

esantį OK mygtuką. Jeigu vis 

tiek rodomas pranešimas apie 

gedimą, susisiekite su 

platintoju. 

SENSOR ERROR Įrenginio daviklių gedimas Paleiskite įrenginį iš naujo, 

paspauskite ant valdymo pulto 

esantį OK mygtuką. Jeigu vis 

tiek rodomas pranešimas apie 

gedimą, susisiekite su 

platintoju. 

FIRE ALARM ATS sistemos įvestis pranešė 

įrenginiui apie pavojų arba 

įsijungė įrenginio priešgaisrinės 

apsaugos signalizacija (jeigu 

oro temperatūra ortakiuose yra 

daugiau > 50 laipsnių) 

Nustatykite, ar pavojus kilo dėl 

ATS sistemos (jeigu yra 

prijungta) ar tai yra vidinė 

įrenginio priešgaisrinės 

apsaugos signalizacija. 

Norėdami vėl įjungti įrenginį, 

ištrinkite pranešimą apie 

pavojų valdymo pulte 

paspausdami „ON / OFF“ 

mygtuką.  

CHANGE FILTER Filtrų pakeitimo priminimo 

laikotarpis baigėsi. 

Pakeiskite filtrus ir išjunkite 

pranešimą apie priminimą. 

Paspaudus „OK” mygtukus, 

pranešimas apie priminimą bus 

nukeltas 1 savaitei. 

 

PROBLEMA GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 
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Įleidžiamo oro temperatūra yra 

per žema 

Įleidžiamo ir išleidžiamo oro 

srautai gali neatitikti. 

Oro srautus sulyginti turi 

profesionalus darbuotojas. 
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Garantinės sąlygos 

Įrenginiai „Airobot“ praeina išsamų kokybės patikrinimą. „Airobot“ įrenginiams yra taikoma dviejų 

metų gamintojo garantija. Garantija negalioja jeigu: 

• pažeidimai buvo padaryti transportavimo arba įrenginio montavimo metu; 

• įrenginys buvo naudojamas ne pagal paskirtį; 

• įrenginys buvo sumontuotas nesilaikant reikalavimų; 

• įrenginys neprižiūrimas laikantis reikalavimų; 

• įrenginyje nebuvo naudojami originalūs filtrai; 

• įrenginys bandė patobulinti, pakeisti arba pataisyti nekvalifikuoti asmenys; 

• įrenginys sugedo dėl aplinkos veiksnių (skysčių, per didelės drėgmės, vanduo neizoliuotuose 

vamzdžiuose, elektros srovės svyravimai, viršįtampa ir pan.). 

 Atsiradus problemoms arba pastebėjus trūkumų, kreipkitės į platintoją. 

 

Gamintojo duomenys 

AIROBOT OÜ 

Mahtra 30a, Talinas, 13811, Estija 

info@airobot.ee 

Daugiau informacijos ir pagalba www.airobot.lt 

 

Filtrų užsakymas 

www.airobot.lt 

Komplekte yra 

1 Airobot S įrenginys 

1 valdymo pultas, 2 vnt. 5x25 mm kaiščiai ir 

tvirtinimo varžtai 

1 valdymo pulto kabelis, CAT5e, 5 metrai 

1 maitinimo laidas C19 su kištukine jungtimi, 2 

metrai 

1 tvirtinimo prie sienos rėmas, 3 vnt. 6x50 mm 

kaiščiai ir varžtai 

1 kondensato nutekėjimo vožtuvas 

1 naudojimo ir montavimo instrukcija 

 

 

 

 

 

Būsime dėkingi už bet kokius atsiliepimus apie įrenginio  

naudojimą, savybes ir pan. info@airobot.ee. 
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