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1 Bezpečnost
1.1 Použití v souladu s určením
Při neodborném používání nebo
použití v rozporu s určením
může dojít k poškození výrobku
a k jiným věcným škodám.
Výrobek smí být používán
výhradně k řízení ventilač-
ních zařízení pro obytné
prostory VAR 60/1 D, resp.
VAR 60/1 DW.
Použití v souladu s určením
zahrnuje:
– dodržování přiložených ná-
vodů k obsluze výrobku
a všech dalších součástí
systému

– dodržování všech podmínek
prohlídek a údržby uvedených
v návodech.

Tento výrobek nesmějí obsluho-
vat děti do 8 let a osoby s ome-
zenými fyzickými, smyslovými
či psychickými schopnostmi
a dále osoby,které nemají s ob-
sluhou takového výrobku zku-
šenosti, nejsou-li pod dohledem
nebo nebyly zaškoleny v bez-
pečné obsluze výrobku a jsou
si vědomy souvisejících nebez-
pečí. Děti si nesmějí s výrob-
kem hrát. Čištění a uživatelskou
údržbu nesmějí provádět děti,
nejsou-li pod dohledem.

Jiné použití, než je popsáno
v tomto návodu, nebo použití,
které přesahuje zde popsaný
účel, je považováno za pou-
žití v rozporu s určením. Každé
přímé komerční nebo průmys-
lové použití je také v rozporu
s určením.
Pozor!
Jakékoliv zneužití či nedovo-
lené použití je zakázáno.

1.2 Všeobecné bezpečnostní
pokyny

1.2.1 Nebezpečí v důsledku
chybné obsluhy

V důsledku špatné obsluhy mů-
žete ohrozit sebe i další osoby
a způsobit věcné škody.
▶ Tento návod a všechny platné
podklady pečlivě pročtěte,
zejm. kapitolu „Bezpečnost“
a výstražné pokyny.

▶ Provádějte pouze ty činnosti,
které jsou uvedeny v přísluš-
ném návodu k obsluze.
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2 Pokyny k dokumentaci
2.1 Dodržování platné dokumentace
▶ Bezpodmínečně dodržujte všechny

návody k obsluze, které jsou připojeny
ke komponentám zařízení.

▶ Dodržujte příslušné vnitrostátní pokyny
v příloze Country Specifics.

2.2 Uložení dokumentace
▶ Tento návod a veškerou platnou doku-

mentaci uchovejte pro další použití.

2.3 Platnost návodu
Tento návod k obsluze platí výhradně pro:
Výrobek – číslo zboží
VAZ RC 0020236363
VAZ RCW 0020236364

3 Popis výrobku
Výrobek je dálkový ovladač pro decent-
ralizovaná ventilační zařízení pro obytné
prostory VAR 60/1 D a VAR 60/1 DW. Dál-
kový ovladač řídí samostatné ventilační
zařízení pro obytné prostory nebo systém
ventilačních zařízení pro obytné prostory
ručně nebo pomocí různých automatických
druhů provozu.
Dálkový ovladač VAZ RC lze používat
s kabelovými ventilačními zařízeními pro
obytné prostory VAR 60/1 D.
Dálkový ovladač VAZ RCW lze používat
s bezkabelovými ventilačními zařízeními
pro obytné prostory VAR 60/1 DW.
Ventilační systém funguje na principu
MASTER-SLAVE. Jedno z ventilačních za-
řízení pro obytné prostory slouží jako jed-
notka MASTER, která řídí všechna ostatní
ventilační zařízení pro obytné prostory
(SLAVE). MASTER je ovládán dálkovým
ovladačem nebo volitelným regulátorem
(VAZ CPC/VAZ CPCW).
Jako jednotka MASTER je zpravidla nasta-
veno centrálně umístěné ventilační zaří-

zení pro obytné prostory. Polovina jedno-
tek SLAVE má stejný směr ventilace jako
MASTER, druhá polovina má opačný směr
ventilace. Senzory v jednotce MASTER
zjišťují vlhkost vzduchu a světlost.
Regenerátor ve ventilačním zařízení pro
obytné prostory odebírá při odvětrání teplo
vzduchu v místnosti a při vyvětrání je opět
předává přiváděnému venkovnímu vzdu-
chu.
Maximální vzdálenost mezi jednotkou
MASTER a dálkovým ovladačem je 3 m.

3.1 Ovládací prvky
Platnost: VAZ RC

1

2

3

4

5

7

6

8

1 Režim eco
2 Automatický re-

žim
3 Mezní hodnota

pro vlhkost vzdu-
chu

4 Příčné větrání
(MASTER vy-
větrává)

5 Odvětrání
6 Vyvětrání
7 Příčné větrání

(MASTER odvě-
trává)

8 Rychlost venti-
lace
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Platnost: VAZ RCW

1

2

3

4

5

7

8

6

1 Režim eco
2 Automatický re-

žim
3 Mezní hodnota

pro vlhkost vzdu-
chu

4 Příčné větrání
(MASTER vy-
větrává)

5 Odvětrání
6 Vyvětrání
7 Příčné větrání

(MASTER odvě-
trává)

8 Rychlost venti-
lace

3.2 Kontrola rozsahu dodávky
▶ Zkontrolujte úplnost dodávky.

Počet Obsah
1 Dálkový ovladač (s baterií

CR2025)
1 Návod k obsluze

3.3 Označení CE

 
Označením CE se dokládá, že výrobky
podle typového štítku splňují základní po-
žadavky příslušných směrnic.
Výrobce tímto prohlašuje, že typ rádiového
zařízení popsaný v tomto návodu odpo-
vídá směrnici 2014/53/EU. Úplný text pro-
hlášení o shodě EU je k dispozici na této
internetové adrese: http://www.vaillant-

group.com/doc/doc-radio-equipment-di-
rective/.
Frekvenční pásmo: 863–870 MHz
Maximální vysílací výkon: < 25 mW

3.4 Druhy provozu
3.4.1 Automatický režim
V automatickém režimu odvětrávají a vy-
větrávají připojená ventilační zařízení pro
obytné prostory vždy střídavě 70 sekund
s nejnižší rychlostí ventilace. Regenerátor
ve ventilačním zařízení pro obytné pro-
story odebírá při odvětrání teplo vzduchu
v místnosti a při vyvětrání je opět předává
přiváděnému venkovnímu vzduchu.
Světelný senzor v jednotce MASTER sle-
duje světlost v místnosti. Podle světlosti se
nastavuje noční nebo denní režim.
Senzor v jednotce MASTER sleduje vlh-
kost vzduchu. Při překročení mezních hod-
not se spustí ventilační zařízení pro obytné
prostory, aby snížila vlhkost vzduchu:
– V denním režimu je výměna vzduchu
zajištěna střídavým vyvětráním a od-
větráním se střední rychlostí ventilace.
Regenerátor ve ventilačním zařízení pro
obytné prostory odebírá při odvětrání
teplo vzduchu v místnosti a při vyvětrání
je opět předává přiváděnému venkov-
nímu vzduchu.

– V nočním režimu je výměna vzduchu
zajištěna příčným větráním v jednom
směru (MASTER vyvětrává) s nejnižší
rychlostí ventilace, aby byla zachována
nízká hladina zvuku.

Jakmile je sledovaná hodnota o pět pro-
cent nižší než mezní hodnota, vrátí se
ventilační zařízení pro obytné prostory do
normálního provozu.
Mezní hodnotu pro vlhkost vzduchu lze
tlačítky dálkového ovladače nastavovat ve
třech stupních.
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Zpětné hlášení:
– Při aktivaci automatického režimu blikne
kontrolka na jednotce MASTER jednou
bíle a červeně.

– Při překročení přednastavených mez-
ních hodnot svítí kontrolka na jednotce
MASTER trvale červeně.

Pokyn
Pro zajištění řádné ventilace míst-
ností a regulace vlhkosti vzduchu i
při silném větru zvolte režim eco.

3.4.2 Režim eco
V režimu eco je funkce větrání deaktivo-
vaná a lamely ochrany před větrem venti-
lačních zařízení pro obytné prostory jsou
zavřené.
Světelný senzor v jednotce MASTER sle-
duje světlost v místnosti. Podle světlosti se
nastavuje noční nebo denní režim.
Senzor v jednotce MASTER sleduje vlh-
kost vzduchu. Pokud vzduch překročí pří-
slušnou přednastavenou mezní hodnotu,
spustí se ventilační zařízení pro obytné
prostory, aby snížila vlhkost vzduchu:
– V denním režimu je výměna vzduchu
zajištěna střídavým vyvětráním a od-
větráním se střední rychlostí ventilace.
Regenerátor ve ventilačním zařízení pro
obytné prostory odebírá při odvětrání
teplo vzduchu v místnosti a při vyvětrání
je opět předává přiváděnému venkov-
nímu vzduchu.

– V nočním režimu je výměna vzduchu
zajištěna příčným větráním v jednom
směru (MASTER vyvětrává) s nejnižší
rychlostí ventilace, aby byla zachována
nízká hladina zvuku.

Jakmile je sledovaná hodnota o pět pro-
cent nižší než mezní hodnota, vrátí se
ventilační zařízení pro obytné prostory do
pohotovostního režimu.

Mezní hodnotu pro vlhkost vzduchu lze
tlačítky dálkového ovladače nastavovat ve
třech stupních.
Zpětné hlášení:
– Při aktivaci režimu eco blikne kontrolka
na jednotce MASTER jednou červeně.

– Při aktivovaném režimu eco blikne kon-
trolka na jednotce MASTER každou mi-
nutu jednou bíle a červeně.

– Při překročení přednastavených mez-
ních hodnot svítí kontrolka na jednotce
MASTER trvale červeně.

3.4.3 Vyvětrání/odvětrání
V ručním režimu můžete aktivovat funkci
vyvětrání nebo odvětrání. Ventilační za-
řízení pro obytné prostory přitom pracují
trvale s nejvyšší rychlostí ventilace.
Při aktivovaném vyvětrání dopravují
všechna ventilační zařízení pro obytné
prostory trvale čerstvý vzduch zvenku
dovnitř. Regenerátory ve ventilačních
zařízeních pro obytné prostory přitom
předávají příp. nahromaděné teplo
přiváděnému venkovnímu vzduchu.
Při aktivovaném odvětrání dopravují
všechna ventilační zařízení pro obytné
prostory trvale spotřebovaný vzduch
zevnitř ven.
Zpětné hlášení:
– Při aktivaci vyvětrání/odvětrání kont-
rolka na jednotce MASTER blikne jed-
nou červeně a za tři sekundy opět jed-
nou červeně.

– Při aktivovaném vyvětrání/odvětrání
blikne kontrolka na jednotce MASTER
každou minutu jednou červeně.

Pokyn
Pro lepší výměnu vzduchu je při
aktivovaném vyvětrání/odvětrání
účelné navíc otevřít okna.
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3.4.4 Příčné větrání
V ručním režimu lze aktivovat funkci
příčného větrání. Ventilační zařízení pro
obytné prostory přitom pracují trvale
s nejnižší rychlostí ventilace.
Při aktivovaném příčném větrání vytvářejí
ventilační zařízení pro obytné prostory tr-
vale proud vzduchu. Směr proudění vzdu-
chu lze řídit oběma tlačítky:
– Jednotka MASTER a synchronně pra-
cující ventilační zařízení pro obytné
prostory odvětrávají, zatímco všechna
ostatní ventilační zařízení pro obytné
prostory vyvětrávají.

– Jednotka MASTER a synchronně pra-
cující ventilační zařízení pro obytné
prostory vyvětrávají, zatímco všechna
ostatní ventilační zařízení pro obytné
prostory odvětrávají.

Zpětné hlášení:
– Při aktivaci příčného větrání kontrolka
na jednotce MASTER blikne dvakrát
červeně a za tři sekundy opět dvakrát
červeně.

– Při aktivovaném příčném větrání blikne
kontrolka na jednotce MASTER každou
minutu jednou červeně.

3.5 Funkce
3.5.1 Vlhkost vzduchu
Mezní hodnotu pro senzorické sledování
relativní vlhkosti lze nastavit ve třech stup-
ních.
Senzorické sledování je aktivní pouze bě-
hem automatického režimu nebo režimu
eco.
Volitelné stupně jsou:
– Nízký: 40 %
– Střední: 55 % (nastavení z výroby)
– Vysoký: 70 %
Zpětné hlášení:
– Po volbě mezní hodnoty vlhkosti
vzduchu bliká kontrolka na jednotce

MASTER několikrát červeně (jedno blik-
nutí pro každý stupeň vlhkosti vzduchu).

Pokyn
Při prvním nastavení mezní hod-
noty vlhkosti vzduchu se změří
aktuální vlhkost vzduchu. Během
měření se může stát, že ventilační
zařízení pro obytné prostory přejde
do režimu odvětrání.

3.5.2 Rychlost ventilace
Rychlost ventilace pro ruční režim můžete
nastavit v několika stupních.
Platnost: VAZ RC

Rychlost ventilace lze nastavit ve třech
stupních.
Platnost: VAZ RCW

Rychlost ventilace lze nastavit v pěti stup-
ních.
Zpětné hlášení:
– Po volbě rychlosti ventilace v ručním
režimu bliká kontrolka na jednotce
MASTER několikrát bíle (jedno bliknutí
pro každý stupeň větrání).

4 Provoz
4.1 Uvedení výrobku do provozu
4.1.1 Odstranění vykládací ochranné

fólie

▶ Vytáhněte vykládací ochrannou fólii.
– Dálkový ovladač je připraven k pro-
vozu.
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4.2 Volba druhu provozu
▶ Stiskněte tlačítko druhu provozu, který

chcete zvolit.

4.3 Nastavení funkcí
▶ Stiskněte tlačítko funkčního stupně,

který chcete nastavit.
◁ Nastavený stupeň se zobrazí na

ukazateli na dálkovém ovladači.

4.4 Nastavení MASTER-SLAVE
u VAR 60/1 DW

1

3

2

4

6

5

4.4.1 Inicializace výrobku
1. Zapněte výrobek.
◁ Kontrolka svítí 10 sekund.

2. Stiskněte pětkrát tlačítko pro režim eco
(1), zatímco svítí kontrolka.
◁ Kontrolka svítí trvale.
◁ Ventilační zařízení pro obytné pro-

story bylo inicializováno.
3. Vypněte ventilační zařízení pro obytné

prostory.

4.4.2 Přidělení kódu
Platnost: VAZ RCW

1. Zapněte první ventilační zařízení pro
obytné prostory.
◁ Ventilační zařízení pro obytné pro-

story čeká na zadání 8místného
kódu.

◁ Kontrolka na ventilačním zařízení
pro obytné prostory bliká červeno-
bíle.

2. Pomocí šesti tlačítek (1) až (6) zvolte
8místný kód, přičemž nesmí být osm-
krát použito stejné tlačítko.

3. Poznamenejte si kód.

Pokyn
Kód je nutný pro seřizování
dalších ventilačních zařízení
pro obytné prostory.

4. Zadejte kód.
◁ Kontrolka na ventilačním zařízení

pro obytné prostory bliká červeně:
Ventilačnímu zařízení pro obytné
prostory byl přidělen kód.

▽ Kontrolka na ventilačním zařízení
pro obytné prostory svítí 3 sekundy
červeně: Zadaný kód je neplatný.
– Pokud kontrolka na ventilačním
zařízení pro obytné prostory opět
bliká červeno-bíle, můžete znovu
zadat kód.

5. Ventilační zařízení pro obytné prostory
nastavte jako MASTER. (→ Strana 16)

6. Zapněte další ventilační zařízení pro
obytné prostory a zadejte kód.

7. Ventilační zařízení pro obytné prostory
nastavte jako SLAVE. (→ Strana 16)

8. Kroky 5 a 6 opakujte pro všechna
ostatní ventilační zařízení pro obytné
prostory.
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4.4.3 Nastavení ventilačního
zařízení pro obytné prostory
jako MASTER

Platnost: VAZ RCW

▶ Pro nastavení ventilačního zařízení pro
obytné prostory jako MASTER stiskněte
dvakrát tlačítko pro režim eco (1).

Pokyn
Jako MASTER smí být nasta-
veno pouze jedno ventilační za-
řízení pro obytné prostory.

4.4.4 Nastavení ventilačního zařízení
pro obytné prostory jako SLAVE

Platnost: VAZ RCW

Podmínky: Ventilační zařízení pro obytné prostory
se nachází na protilehlé straně jednotky MASTER

▶ Pro nastavení ventilačního zařízení pro
obytné prostory jako SLAVE stiskněte
dvakrát tlačítko pro odvětrání (5).
– Ventilační zařízení pro obytné pro-
story má nyní opačný směr ventilace
než MASTER.

Podmínky: Ventilační zařízení pro obytné prostory
se nachází na stejné straně jako MASTER

▶ Pro nastavení ventilačního zařízení pro
obytné prostory jako SLAVE stiskněte
dvakrát tlačítko pro větrání (6).
– Ventilační zařízení pro obytné pro-
story má nyní stejný směr ventilace
jako MASTER.

4.4.5 Vrácení výrobku na nastavení
z výroby

Platnost: VAZ RC
NEBO VAZ RCW

V případě potřeby můžete výrobek vrátit
na nastavení z výroby, abyste mohli znovu
nastavit ventilační zařízení pro obytné pro-
story jako MASTER nebo SLAVE. Stáva-
jící přiřazení jsou přitom smazána.

▶ Vypněte výrobek.
▶ Inicializujte výrobek (→ Kap. Inicializace

výrobku).

4.4.6 Odstranění chyb nastavení
Platnost: VAZ RCW

Podmínky: Ventilační zařízení pro obytné prostory
spolu nekomunikují

NEBO: Ventilační zařízení pro obytné prostory nelze
nastavit jako MASTER nebo SLAVE

▶ Vraťte ventilační zařízení pro obytné
prostory na nastavení z výroby.
(→ Strana 16)

▶ Přidělte ventilačnímu zařízení
pro obytné prostory znovu kód.
(→ Strana 15)

4.4.7 Zpětné nastavení kontrolky
▶ Pro zpětné nastavení kontrolky po

skončení čištění vypněte a znovu
zapněte hlavní spínač.
◁ Počkejte, až kontrolka změní barvu z

červené na červenobílou.
▶ Během 10 sekund stiskněte následující

tlačítka.
– Stiskněte dvakrát tlačítko pro nejnižší
stupeň vlhkosti vzduchu.

– Stiskněte dvakrát tlačítko pro střední
stupeň vlhkosti vzduchu.

– Stiskněte dvakrát tlačítko pro maxi-
mální stupeň vlhkosti vzduchu.

5 Odstranění poruch
Podmínky: Ventilační zařízení pro obytné prostory
nefungují

▶ Vypněte výrobek.
▶ Zajistěte, aby byla jednotka ventilátoru

správně namontována na nástěnný
upevňovací rám a byl vytvořen kontakt
konektorového spoje.
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Podmínky: Výrobky, které jsou v systému připojeny
za jednotkou MASTER, se při uvedení do provozu
nekonfigurují jako SLAVE, ale jako MASTER.

▶ Vypněte všechny výrobky v systému.
▶ Zajistěte, aby byla jednotka ventilátoru

správně namontována na nástěnný
upevňovací rám a byl vytvořen kontakt
konektorového spoje.

▶ Uveďte výrobek znovu do provozu
(→ Kap. Uvedení do provozu).

Podmínky: Dálkový ovladač a jednotka MASTER
spolu nekomunikují

▶ Zkraťte rádiovou vzdálenost na méně
než 15 m.

Podmínky: Ventilační zařízení pro obytné prostory
pracují pouze v nočním režimu

▶ Zajistěte, aby jednotka MASTER nebyla
zakrytá.

6 Péče a údržba
6.1 Údržba
Pravidelná údržba výrobku není nutná.

6.2 Výměna baterie
1. Vyměňte baterii, když MASTER nerea-

guje na dálkový ovladač.

A

B

2. Zatlačte páčku po straně držáku bate-
rie a vytáhněte držák baterie ven.

3. Odstraňte starou baterii.
4. Zlikvidujte starou baterii. (→ Strana 18)

CR2025

A
B

5. Vložte novou baterii typu CR2025 (3 V)
podle obrázku.

6. Držák s novou baterií nasaďte zpět do
dálkového ovladače.
– Dálkový ovladač je připraven k pro-
vozu.

6.3 Péče o výrobek
▶ Plášť čistěte vlhkým hadříkem namo-

čeným ve slabém roztoku mýdla bez
obsahu rozpouštědel.

▶ Nepoužívejte spreje, abraziva, mycí
prostředky, čisticí prostředky s obsa-
hem rozpouštědel nebo chlóru.

7 Odstavení z provozu
7.1 Dočasné odstavení výrobku

z provozu
1. Zatlačte páčku po straně držáku bate-

rie a vytáhněte držák baterie ven.
2. Odstraňte baterii.
3. Prázdný držák baterie nasaďte zpět do

dálkového ovladače.

7.1.1 Výměna výrobku
1. Vyměňte dálkový ovladač.
2. Uveďte nový dálkový ovladač do pro-

vozu. (→ Strana 14)
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7.2 Recyklace a likvidace
▶ Likvidaci obalu přenechejte autorizova-

nému instalatérovi, který výrobek insta-
loval.

Je-li výrobek označen touto značkou:
▶ V tomto případě nelikvidujte výrobek

v domovním odpadu.
▶ Místo toho odevzdejte výrobek do sběr-

ného místa pro stará elektrická nebo
elektronická zařízení.

Obsahuje-li výrobek baterie, které
jsou označeny touto značkou, mohou ob-
sahovat zdravotně a ekologicky škodlivé
látky.
▶ V tomto případě likvidujte baterie v od-

běrném místě pro baterie.
Platnost: Chorvatsko

Obavijest u svezi Zakona o održivom go-
spodarenju otpadom i Pravilnika o gospo-
darenju otpadnom električnom i elektro-
ničkom opremom nalazi se na internetskoj
stranici društva Vaillant- www.vaillant.hr.

8 Záruka a servis
8.1 Záruka
Informace o záruce výrobce se dozvíte na
kontaktní adrese v příloze Country Speci-
fics.

8.2 Servis
Kontaktní údaje na naši zákaznickou
službu najdete v příloze Country Specifics
nebo na našich webových stránkách.



0020236700_05 26.04.2018

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be
reproduced or distributed only with the manufacturer's written consent.

0020236700_05


	使用说明
	1 安全性
	1.1 符合规定的用途
	1.2 一般安全提示
	1.2.1 因错误操作造成的危险


	2 文档说明
	2.1 注意参考资料
	2.2 保管资料
	2.3 本说明的适用范围

	3 产品描述
	3.1 操作元件
	3.2 检查装箱清单
	3.3 CE 标识
	3.4 运行模式
	3.4.1 自动运行模式
	3.4.2 经济模式
	3.4.3 通风 / 排风
	3.4.4 横向通风

	3.5 功能
	3.5.1 空气湿度
	3.5.2 通风速度


	4 运行
	4.1 将本产品投入运行
	4.1.1 去除放电保护膜

	4.2 选择运行模式
	4.3 设置功能
	4.4 设置 VAR 60/1 DW 的主机和从机
	4.4.1 初始化产品
	4.4.2 分配代码
	4.4.3 将住宅通风设备设置为主机
	4.4.4 将住宅通风设备设置为从机
	4.4.5 产品恢复至出厂设置
	4.4.6 排除设置错误
	4.4.7 复位 LED


	5 故障排除
	6 维护和保养
	6.1 保养
	6.2 更换电池
	6.3 维护本产品

	7 停止运行
	7.1 使本产品暂时停止运行
	7.1.1 更换产品

	7.2 回收和废弃处理

	8 保修和客户服务
	8.1 保修
	8.2 客户服务


	Návod k obsluze
	1 Bezpečnost
	1.1 Použití v souladu s určením
	1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny
	1.2.1 Nebezpečí v důsledku chybné obsluhy


	2 Pokyny k dokumentaci
	2.1 Dodržování platné dokumentace
	2.2 Uložení dokumentace
	2.3 Platnost návodu

	3 Popis výrobku
	3.1 Ovládací prvky
	3.2 Kontrola rozsahu dodávky
	3.3 Označení CE
	3.4 Druhy provozu
	3.4.1 Automatický režim
	3.4.2 Režim eco
	3.4.3 Vyvětrání/odvětrání
	3.4.4 Příčné větrání

	3.5 Funkce
	3.5.1 Vlhkost vzduchu
	3.5.2 Rychlost ventilace


	4 Provoz
	4.1 Uvedení výrobku do provozu
	4.1.1 Odstranění vykládací ochranné fólie

	4.2 Volba druhu provozu
	4.3 Nastavení funkcí
	4.4 Nastavení MASTER-SLAVE u VAR 60/1 DW
	4.4.1 Inicializace výrobku
	4.4.2 Přidělení kódu
	4.4.3 Nastavení ventilačního zařízení pro obytné prostory jako MASTER
	4.4.4 Nastavení ventilačního zařízení pro obytné prostory jako SLAVE
	4.4.5 Vrácení výrobku na nastavení z výroby
	4.4.6 Odstranění chyb nastavení
	4.4.7 Zpětné nastavení kontrolky


	5 Odstranění poruch
	6 Péče a údržba
	6.1 Údržba
	6.2 Výměna baterie
	6.3 Péče o výrobek

	7 Odstavení z provozu
	7.1 Dočasné odstavení výrobku z provozu
	7.1.1 Výměna výrobku

	7.2 Recyklace a likvidace

	8 Záruka a servis
	8.1 Záruka
	8.2 Servis


	Betriebsanleitung
	1 Sicherheit
	1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
	1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise
	1.2.1 Gefahr durch Fehlbedienung


	2 Hinweise zur Dokumentation
	2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten
	2.2 Unterlagen aufbewahren
	2.3 Gültigkeit der Anleitung

	3 Produktbeschreibung
	3.1 Bedienelemente
	3.2 Lieferumfang prüfen
	3.3 CE-Kennzeichnung
	3.4 Betriebsarten
	3.4.1 Automatik-Modus
	3.4.2 eco-Modus
	3.4.3 Belüftung / Entlüftung
	3.4.4 Querlüftung

	3.5 Funktionen
	3.5.1 Luftfeuchte
	3.5.2 Lüftungsgeschwindigkeit


	4 Betrieb
	4.1 Produkt in Betrieb nehmen
	4.1.1 Entladeschutzfolie entfernen

	4.2 Betriebart wählen
	4.3 Funktionen einstellen
	4.4 MASTER-SLAVE bei VAR 60/1 DW einrichten
	4.4.1 Produkt initalisieren
	4.4.2 Code zuweisen
	4.4.3 Wohnungslüftungsgerät als MASTER einrichten
	4.4.4 Wohnungslüftungsgerät als SLAVE einrichten
	4.4.5 Produkt auf Werkseinstellung zurücksetzen
	4.4.6 Einrichtungsfehler beheben
	4.4.7 LED zurücksetzen


	5 Störungsbehebung
	6 Pflege und Wartung
	6.1 Wartung
	6.2 Batterie ersetzen
	6.3 Produkt pflegen

	7 Außerbetriebnahme
	7.1 Produkt vorübergehend außer Betrieb nehmen
	7.1.1 Produkt austauschen

	7.2 Recycling und Entsorgung

	8 Garantie und Kundendienst
	8.1 Garantie
	8.2 Kundendienst


	Operating instructions
	1 Safety
	1.1 Intended use
	1.2 General safety information
	1.2.1 Danger caused by improper operation


	2 Notes on the documentation
	2.1 Observing other applicable documents
	2.2 Storing documents
	2.3 Validity of the instructions

	3 Product description
	3.1 Control elements
	3.2 Checking the scope of delivery
	3.3 CE marking
	3.4 Operating modes
	3.4.1 Automatic mode
	3.4.2 eco mode
	3.4.3 Aeration/ventilation
	3.4.4 Cross-flow ventilation

	3.5 Functions
	3.5.1 Humidity
	3.5.2 Ventilation speed


	4 Operation
	4.1 Starting up the product
	4.1.1 Removing the battery activation tab

	4.2 Selecting the operating mode
	4.3 Setting the functions
	4.4 Setting up the MASTER-SLAVE on the VAR 60/1 DW
	4.4.1 Initialising the product
	4.4.2 Assigning the code
	4.4.3 Setting up a ventilation unit as the MASTER
	4.4.4 Setting up a ventilation unit as a SLAVE
	4.4.5 Resetting the product to the factory settings
	4.4.6 Eliminating any set-up faults
	4.4.7 Resetting the LED


	5 Troubleshooting
	6 Care and maintenance
	6.1 Maintenance
	6.2 Replacing the battery
	6.3 Caring for the product

	7 Decommissioning
	7.1 Temporarily decommissioning the product
	7.1.1 Replacing the product

	7.2 Recycling and disposal

	8 Guarantee and customer service
	8.1 Guarantee
	8.2 Customer service


	Käyttöohjeet
	1 Turvallisuus
	1.1 Tarkoituksenmukainen käyttö
	1.2 Yleiset turvaohjeet
	1.2.1 Virheellisen käytön aiheuttama vaara


	2 Dokumentaatiota koskevia ohjeita
	2.1 Muut sovellettavat asiakirjat
	2.2 Asiakirjojen säilyttäminen
	2.3 Ohjeiden voimassaolo

	3 Tuotekuvaus
	3.1 Ohjaimet
	3.2 Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus
	3.3 CE-merkintä
	3.4 Käyttötavat
	3.4.1 Automaattinen tila
	3.4.2 eco-tila
	3.4.3 Ilmantuonti/ilmanpoisto
	3.4.4 Ristivirtasiirto

	3.5 Toiminnot
	3.5.1 ilmankosteus
	3.5.2 Ilmanvaihtolaitteen teho


	4 Käyttö
	4.1 Tuotteen ottaminen käyttöön
	4.1.1 Purkaussuojakalvon irrotus

	4.2 Käyttötavan valinta
	4.3 Toimintojen määritys
	4.4 MASTER-SLAVE-määritys, kun VAR 60/1 DW
	4.4.1 Tuotteen perusasetusten tekeminen
	4.4.2 Koodin määritys
	4.4.3 Huoneiston ilmanvaihtolaitteen määritys MASTER-laitteeksi
	4.4.4 Huoneiston ilmanvaihtolaitteen määritys SLAVE-laitteeksi
	4.4.5 Tuotteen tehdasasetusten palautus
	4.4.6 Määritysvirheiden korjaaminen
	4.4.7 Ledin nollaus


	5 Vianpoisto
	6 Hoito ja huolto
	6.1 Huolto
	6.2 Pariston vaihto
	6.3 Tuotteen hoito

	7 Käytöstäpoisto
	7.1 Tuotteen tilapäinen käytöstäpoisto
	7.1.1 Tuotteen vaihtaminen

	7.2 Kierrätys ja hävittäminen

	8 Takuu ja asiakaspalvelu
	8.1 Takuu
	8.2 Asiakaspalvelu


	Bruksanvisning
	1 Säkerhet
	1.1 Avsedd användning
	1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar
	1.2.1 Fara på grund av felaktig handhavande


	2 Hänvisningar till dokumentation
	2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation
	2.2 Förvaring av dokumentation
	2.3 Anvisningens giltighet

	3 Produktbeskrivning
	3.1 Manöverelement
	3.2 Kontroll av leveransens innehåll
	3.3 CE-märkning
	3.4 Driftsätt
	3.4.1 Automatik-läge
	3.4.2 eco-läge
	3.4.3 Ventilation/avluftning
	3.4.4 Tvärluftning

	3.5 Funktioner
	3.5.1 Luftfuktighet
	3.5.2 Ventilationshastighet


	4 Användning
	4.1 Ta produkten i drift
	4.1.1 Ta bort skyddsfolien

	4.2 Välj driftssätt
	4.3 Ställ in funktionerna
	4.4 Installera MASTER-SLAVE vid VAR 60/1 DW
	4.4.1 Initiera produkten
	4.4.2 Tilldela en kod
	4.4.3 Installera ventilationsaggregatet som MASTER
	4.4.4 Installera ventilationsaggregatet som SLAVE
	4.4.5 Återställ produkten till fabriksinställning
	4.4.6 Åtgärda installationsfel
	4.4.7 Återställa lysdiod


	5 Felsökning
	6 Skötsel och underhåll
	6.1 Underhåll
	6.2 Byt ut batteriet
	6.3 Underhåll av produkten

	7 Avställning
	7.1 Tillfällig avställning av produkten
	7.1.1 Byt ut produkten

	7.2 Återvinning och avfallshantering

	8 Garanti och kundtjänst
	8.1 Garanti
	8.2 Kundtjänst


	Notice d’emploi
	1 Sécurité
	1.1 Utilisation conforme
	1.2 Consignes générales de sécurité
	1.2.1 Danger en cas d'erreur de manipulation


	2 Remarques relatives à la documentation
	2.1 Respect des documents complémentaires applicables
	2.2 Conservation des documents
	2.3 Validité de la notice

	3 Description du produit
	3.1 Éléments de commande
	3.2 Contrôle du contenu de la livraison
	3.3 Marquage CE
	3.4 Modes de fonctionnement
	3.4.1 Mode automatique
	3.4.2 Mode éco
	3.4.3 Apport d’air frais/extraction
	3.4.4 Ventilation transversale

	3.5 Fonctions
	3.5.1 Humidité de l’air
	3.5.2 Vitesse de ventilation


	4 Fonctionnement
	4.1 Mise en marche du produit
	4.1.1 Retrait de la languette de protection contre la décharge

	4.2 Sélection du mode de fonctionnement
	4.3 Réglage des fonctions
	4.4 Régler MASTER/SLAVE sur VAR 60/1 DW
	4.4.1 Initialisation du produit
	4.4.2 Attribution d'un code
	4.4.3 Réglage de l’unité de ventilation résidentielle comme MASTER
	4.4.4 Réglage de l’unité de ventilation résidentielle comme SLAVE
	4.4.5 Retour de l’appareil aux réglages d’usine
	4.4.6 Remédier à une erreur de réglage
	4.4.7 Réinitialisation des DEL


	5 Dépannage
	6 Entretien et maintenance
	6.1 Maintenance
	6.2 Remplacez la pile
	6.3 Entretien du produit

	7 Mise hors service
	7.1 Mise hors service provisoire de l’appareil
	7.1.1 Remplacement de l'appareil

	7.2 Recyclage et mise au rebut

	8 Garantie et service après-vente
	8.1 Garantie
	8.2 Service client


	Upute za korištenje
	1 Sigurnost
	1.1 Namjenska uporaba
	1.2 Općeniti sigurnosni zahtjevi
	1.2.1 Opasnost zbog pogrešnog rukovanja


	2 Napomene o dokumentaciji
	2.1 Poštivanje važeće dokumentacije
	2.2 Čuvanje dokumentacije
	2.3 Područje važenja uputa

	3 Opis proizvoda
	3.1 Upravljački elementi
	3.2 Provjera opsega isporuke
	3.3 CE oznaka
	3.4 Načini rada
	3.4.1 Automatski način rada
	3.4.2 Eco način rada
	3.4.3 Prozračivanje / odzračivanje
	3.4.4 Poprečna ventilacija

	3.5 Funkcije
	3.5.1 Vlažnost zraka
	3.5.2 Brzina ventilacije


	4 Rad
	4.1 Puštanje proizvoda u pogon
	4.1.1 Uklanjanje folije za zaštitu od pražnjenja

	4.2 Odabir načina rada
	4.3 Podešavanje funkcija
	4.4 Postavljanje VODEĆI-PRATEĆI kod VAR 60/1 DW
	4.4.1 Inicijalizacija proizvoda
	4.4.2 Dodjela koda
	4.4.3 Namještanje ventilacijskog uređaja za stanove kao VODEĆI
	4.4.4 Namještanje ventilacijskog uređaja za stanove kao PRATEĆI
	4.4.5 Vraćanje proizvoda na tvorničke postavke
	4.4.6 Uklanjanje grešaka prilikom namještanja
	4.4.7 Resetiranje LED diode


	5 Prijava smetnje
	6 Čišćenje i održavanje
	6.1 Održavanje
	6.2 Zamjena baterije
	6.3 Čišćenje proizvoda

	7 Stavljanje izvan pogona
	7.1 Privremeno stavljanje proizvoda izvan pogona
	7.1.1 Zamjena proizvoda

	7.2 Recikliranje i zbrinjavanje otpada

	8 Jamstvo i servisna služba za korisnike
	8.1 Jamstvo
	8.2 Servisna služba za korisnike


	Kezelési útmutató
	1 Biztonság
	1.1 Rendeltetésszerű használat
	1.2 Általános biztonsági utasítások
	1.2.1 Hibás kezelés miatti veszély


	2 Megjegyzések a dokumentációhoz
	2.1 Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat
	2.2 A dokumentumok megőrzése
	2.3 Az útmutató érvényessége

	3 A termék leírása
	3.1 Kezelőelemek
	3.2 A szállítási terjedelem ellenőrzése
	3.3 CE-jelölés
	3.4 Üzemmódok
	3.4.1 Automatikus mód
	3.4.2 Eco üzemmód
	3.4.3 Szellőzés / szellőztetés
	3.4.4 Keresztirányú szellőztetés

	3.5 Funkciók
	3.5.1 Páratartalom
	3.5.2 Szellőztetési sebesség


	4 Üzemeltetés
	4.1 A termék üzembe helyezése
	4.1.1 Kisülés elleni védőfólia eltávolítása

	4.2 Üzemmód választás
	4.3 Funkciók beállítása
	4.4 MASTER-SLAVE beállítás VAR 60/1 DW készüléknél
	4.4.1 Termék inicializálás
	4.4.2 Kód hozzárendelése
	4.4.3 Lakásszellőztető készülék beállítása MASTER készülékként
	4.4.4 Lakásszellőztető készülék beállítása SLAVE készülékként
	4.4.5 Termék visszaállítása gyári beállításra
	4.4.6 Beállítási hibák megszüntetése
	4.4.7 LED visszaállítás


	5 Zavarelhárítás
	6 Ápolás és karbantartás
	6.1 Karbantartás
	6.2 Elemcsere
	6.3 A termék ápolása

	7 Üzemen kívül helyezés
	7.1 A termék átmeneti üzemen kívül helyezése
	7.1.1 A termék kicserélése

	7.2 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

	8 Garancia és vevőszolgálat
	8.1 Garancia
	8.2 Vevőszolgálat


	Istruzioni per l'uso
	1 Sicurezza
	1.1 Uso previsto
	1.2 Avvertenze di sicurezza generali
	1.2.1 Pericolo a causa di un utilizzo errato


	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Elementi di comando
	3.2 Controllo della fornitura
	3.3 Marcatura CE
	3.4 Modalità operative
	3.4.1 Modalità automatica
	3.4.2 Modalità Eco
	3.4.3 Aerazione/disaerazione
	3.4.4 Aerazione incrociata

	3.5 Funzioni
	3.5.1 Umidità dell'aria
	3.5.2 Velocità di areazione


	4 Funzionamento
	4.1 Messa in servizio del prodotto
	4.1.1 Rimozione della pellicola isolante per protezione da scarica

	4.2 Selezione del modo operativo
	4.3 Impostazione delle funzioni
	4.4 Configurazione di MASTER-SLAVE in VAR 60/1 DW
	4.4.1 Inizializzazione del prodotto
	4.4.2 Assegnazione del codice
	4.4.3 Configurazione dell'apparecchio di ventilazione domestica come MASTER
	4.4.4 Configurazione dell'apparecchio di ventilazione domestica come SLAVE
	4.4.5 Resettare il prodotto all'impostazione di fabbrica
	4.4.6 Eliminazione di errori di configurazione
	4.4.7 Ripristino del LED


	5 Soluzione dei problemi
	6 Cura e manutenzione
	6.1 Manutenzione
	6.2 Sostituzione della batteria
	6.3 Cura del prodotto

	7 Messa fuori servizio
	7.1 Disattivazione temporanea del prodotto
	7.1.1 Sostituzione del prodotto

	7.2 Riciclaggio e smaltimento

	8 Garanzia e servizio assistenza tecnica
	8.1 Garanzia
	8.2 Servizio assistenza tecnica


	Instrukcja obsługi
	1 Bezpieczeństwo
	1.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	1.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
	1.2.1 Niebezpieczeństwo związane z nieprawidłową obsługą


	2 Wskazówki dotyczące dokumentacji
	2.1 Przestrzegać dokumentacji dodatkowej
	2.2 Przechowywanie dokumentów
	2.3 Zakres stosowalności instrukcji

	3 Opis produktu
	3.1 Elementy obsługowe
	3.2 Sprawdzanie zakresu dostawy
	3.3 Znak CE
	3.4 Tryby pracy
	3.4.1 Tryb automatyczny
	3.4.2 Tryb eco
	3.4.3 Nawiew / odpowietrzanie
	3.4.4 Przewietrzanie

	3.5 Funkcje
	3.5.1 Wilgotność powietrza
	3.5.2 Prędkość wentylacji


	4 Eksploatacja
	4.1 Uruchomienie produktu
	4.1.1 Zdejmowanie folii chroniącej przed rozładowaniem

	4.2 Wybór trybu pracy
	4.3 Ustawianie funkcji
	4.4 Konfiguracja MASTER-SLAVE w VAR 60/1 DW
	4.4.1 Inicjalizacja produktu
	4.4.2 Przydzielanie kodu
	4.4.3 Konfiguracja domowego urządzenia wentylacyjnego jako MASTER
	4.4.4 Konfiguracja domowego urządzenia wentylacyjnego jako SLAVE
	4.4.5 Przywracanie nastaw fabrycznych produktu
	4.4.6 Usuwanie błędów konfiguracji
	4.4.7 Resetowanie diody świecącej


	5 Usuwanie usterek
	6 Pielęgnacja i konserwacja
	6.1 Konserwacja
	6.2 Wymiana baterii
	6.3 Pielęgnacja produktu

	7 Wycofanie z eksploatacji
	7.1 Okresowe wyłączenie produktu
	7.1.1 Wymiana produktu

	7.2 Recykling i usuwanie odpadów

	8 Gwarancja i serwis
	8.1 Gwarancja
	8.2 Serwis techniczny


	Manual de instruções
	1 Segurança
	1.1 Utilização adequada
	1.2 Advertências gerais de segurança
	1.2.1 Perigo devido a operação incorreta


	2 Notas relativas à documentação
	2.1 Atenção aos documentos a serem respeitados
	2.2 Guardar os documentos
	2.3 Validade do manual

	3 Descrição do produto
	3.1 Elementos de comando
	3.2 Verificar o material fornecido
	3.3 Símbolo CE
	3.4 Modos de funcionamento
	3.4.1 Modo automático
	3.4.2 Modo eco
	3.4.3 Ventilação / purga
	3.4.4 Ventilação cruzada

	3.5 Funções
	3.5.1 Humidade do ar
	3.5.2 Velocidade de ventilação


	4 Serviço
	4.1 Colocar o produto em funcionamento
	4.1.1 Retirar a película protetora para descarga

	4.2 Selecionar o modo de funcionamento
	4.3 Definir as funções
	4.4 Configurar MASTER-SLAVE com VAR 60/1 DW
	4.4.1 Inicializar produto
	4.4.2 Atribuir o código
	4.4.3 Configurar o aparelho de ventilação doméstica como MASTER
	4.4.4 Configurar o aparelho de ventilação doméstica como SLAVE
	4.4.5 Repor o produto para a regulação de fábrica
	4.4.6 Eliminar os erros de configuração
	4.4.7 Repor o LED


	5 Eliminação de falhas
	6 Conservação e manutenção
	6.1 Manutenção
	6.2 Substituir a bateria
	6.3 Conservar o produto

	7 Colocação fora de serviço
	7.1 Colocar o aparelho temporariamente fora de funcionamento
	7.1.1 Substituir o produto

	7.2 Reciclagem e eliminação

	8 Garantia e serviço de apoio ao cliente
	8.1 Garantia
	8.2 Serviço de apoio ao cliente


	Návod na obsluhu
	1 Bezpečnosť
	1.1 Použitie podľa určenia
	1.2 Všeobecné bezpečnostné upozornenia
	1.2.1 Nebezpečenstvo spôsobené chybnou obsluhou


	2 Pokyny k dokumentácii
	2.1 Dodržiavanie súvisiacich podkladov
	2.2 Uschovanie podkladov
	2.3 Platnosť návodu

	3 Opis výrobku
	3.1 Ovládacie prvky
	3.2 Kontrola rozsahu dodávky
	3.3 Označenie CE
	3.4 Druhy prevádzky
	3.4.1 Automatický režim
	3.4.2 Režim eco
	3.4.3 Vetranie/odsávanie
	3.4.4 Krížové vetranie

	3.5 Funkcie
	3.5.1 Vlhkosť vzduchu
	3.5.2 Rýchlosť vetrania


	4 Prevádzka
	4.1 Uvedenie výrobku do prevádzky
	4.1.1 Odstránenie ochrannej fólie proti vybitiu

	4.2 Výber druhu prevádzky
	4.3 Nastavenie funkcií
	4.4 Nastavenie MASTER-SLAVE pri VAR 60/1 DW
	4.4.1 Inicializácia výrobku
	4.4.2 Pridelenie kódu
	4.4.3 Nastavenie bytového vetracieho zariadenia ako MASTER
	4.4.4 Nastavenie bytového vetracieho zariadenia ako SLAVE
	4.4.5 Obnovenie výrobného nastavenia výrobku
	4.4.6 Odstránenie chyby zriadenia
	4.4.7 Obnovenie východiskového stavu LED diódy


	5 Odstránenie porúch
	6 Starostlivosť a údržba
	6.1 Údržba
	6.2 Výmena batérie
	6.3 Ošetrovanie výrobku

	7 Vyradenie z prevádzky
	7.1 Dočasné vyradenie výrobku z prevádzky
	7.1.1 Výmena výrobku

	7.2 Recyklácia a likvidácia

	8 Záruka a zákaznícky servis
	8.1 Záruka
	8.2 Zákaznícky servis


	Navodila za uporabo
	1 Varnost
	1.1 Namenska uporaba
	1.2 Splošna varnostna navodila
	1.2.1 Nevarnost zaradi nepravilnega upravljanja


	2 Napotki k dokumentaciji
	2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo
	2.2 Shranjevanje dokumentacije
	2.3 Veljavnost navodil

	3 Opis izdelka
	3.1 Upravljalni elementi
	3.2 Preverjanje obsega dobave
	3.3 Oznaka CE
	3.4 Načini delovanja
	3.4.1 Samodejni način
	3.4.2 Način Eco
	3.4.3 Prezračevanje/odzračevanje
	3.4.4 Prečno prezračevanje

	3.5 Funkcije
	3.5.1 Zračna vlaga
	3.5.2 Hitrost prezračevanja


	4 Delovanje
	4.1 Zagon izdelka
	4.1.1 Odstranjevanje zaščitne folije za izpraznitev

	4.2 Izbira načina delovanja
	4.3 Nastavitev funkcij
	4.4 Nastavitev nadrejenih-podrejenih naprav pri VAR 60/1 DW
	4.4.1 Inicializiranje izdelka
	4.4.2 Dodelitev kode
	4.4.3 Nastavitev stanovanjske prezračevalne naprave kot nadrejene
	4.4.4 Nastavitev stanovanjske prezračevalne naprave kot podrejene
	4.4.5 Ponastavitev izdelka na tovarniške nastavitve
	4.4.6 Odpravljanje napak pri nastavitvi
	4.4.7 Ponastavitev svetilnih diod


	5 Odpravljanje motenj
	6 Nega in vzdrževanje
	6.1 Vzdrževanje
	6.2 Zamenjava baterije
	6.3 Nega izdelka

	7 Ustavitev
	7.1 Začasna ustavitev izdelka
	7.1.1 Zamenjava izdelka

	7.2 Recikliranje in odstranjevanje

	8 Garancija in servisna služba
	8.1 Garancija
	8.2 Servisna služba


	Manuali i përdorimit
	1 Siguria
	1.1 Përdorimi sipas destinimit
	1.2 Udhëzime të përgjithshme për sigurinë
	1.2.1 Rrezik nga keqkomandimi


	2 Udhëzime për dokumentacionin
	2.1 Ndiqni dokumentet përkatëse
	2.2 Ruani dokumentet
	2.3 Vlefshmëria e udhëzimit

	3 Përshkrimi i produktit
	3.1 Elementet shërbyese
	3.2 Kontrolloni përmbajtjen e ambalazhit
	3.3 Shenja-CE
	3.4 Llojet e procesit
	3.4.1 Modaliteti automatik
	3.4.2 Modaliteti ekonomik
	3.4.3 Ventilimi / ajrimi
	3.4.4 Ajrimi i tërthortë

	3.5 Funksionet
	3.5.1 Lagështia e ajrit
	3.5.2 Shpejtësia e ajrimit


	4 Funksionimi
	4.1 Vënia e produktit në punë
	4.1.1 Hiqni qesen mbrojtëse nga shkarkuesi

	4.2 Zgjidhni regjimin e punës
	4.3 Rregulloni funksionin
	4.4 Instaloni NJËSINË QENDRORE-DYTËSORE në VAR 60/1 DW
	4.4.1 Startoni produktin
	4.4.2 Caktoni kodin
	4.4.3 Instalojeni pajisjen e ajrimit të banesës si NJËSI QENDRORE
	4.4.4 Instalojeni pajisjen e ajrimit të banesës si NJËSI DYTËSORE
	4.4.5 Rivendosja e rregullimeve të fabrikës tek produkti
	4.4.6 Zgjidhni problemin e instalimit
	4.4.7 Rivendosni LED


	5 Zgjidhja e defektit
	6 Kujdesi dhe mirëmbajtja
	6.1 Mirëmbajtja
	6.2 Zëvendësoni baterinë
	6.3 Përkujdesja ndaj produktit

	7 Nxjerrja jashtë pune
	7.1 Nxirreni produktin përkohësisht jashtë pune
	7.1.1 Ndërroni produktin

	7.2 Riciklimi dhe deponimi

	8 Garancia dhe shërbimi i klientit
	8.1 Garancia
	8.2 Shërbimi i klientit





