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7.8. Valdymo pultas LCD ekranėliu 
 

Įsigiję valdymo pultą LCD ekranėliu, galėsite išnaudoti papildomas vėdinimo įrenginio funkcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 25. Vėdinimo įrenginio valdymo pultas LCD ekranėliu 
 

7.8.1. Budėjimo režimas 

 

Budėjimo režime, pulto LCD ekranėlis atvaizduoja paros laiką, taip pat, jei įrenginys veikia – 

pageidaujamos temperatūros bei vėdinimo intensyvumo nustatymus. 

 

 

 

 

 

 

Pav. 26. Pultas LCD ekranėliu budėjimo režime, išjungtas ir veikiantis įrenginys 
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7.8.2. Pagrindinis valdymo meniu 
 

 

  

 

 

 

 

 
Pav. 27. Pagrindinis LCD pulto valdymo meniu 

 

Pagrindiniame valdymo pulto meniu atvaizduojama: 

 Paros laikas 

 Data 

 Temperatūros: 

o Lauko* oro (žr. 7.8.2.1 skirsnį "Žiemos režimas") 

o Patalpos oro 

o Į patalpą tiekiamo oro 

o Į lauką šalinamo oro 

 Santykinis patalpos oro drėgnumas 

 Tiekiamo ir šalinamo oro filtrų eksploatacijos laikas 

 Šilumokaičio apėjimo sklendės Bypass būsena 

 Šildytuvo būsena 

 

Šiame meniu galite: 

 Vienu            mygtuko spragtelėjimu aktyvuoti padidinto intensyvumo vėdinimo funkciją 

 Pasiekti įrenginio nustatymų meniu 

 Nustatyti pageidaujamą tiekiamo į patalpą oro temperatūrą (žr. 7.8.2.2 skirsnį "Pageidaujamos 

tiekiamo oro temperatūros palaikymas") 

 Pasirinkti pageidaujamą vėdinimo intensyvumą 

 

7.8.2.1. Žiemos režimas 

 

Lauko* oro temperatūros atvaizdavimas priklauso nuo aplinkos sąlygų: 

 Lauko oro temperatūrai esant aukštesnei nei 0°C, atvaizduojama lauko oro temperatūra; 

 Lauko oro temperatūrai esant žemesnei nei 0°C ir veikiant vėdinimo įrenginio šildytuvui, 

atvaizduojama į šilumokaitį patenkančio oro temperatūra. 

Įjungimo / išjungimo mygtukas 

Laikas 

Data 

Pageidaujama patalpos oro temperatūra Nustatymų meniu 

Padidinto intensyvumo vėdinimo funkcijos aktyvavimas 

Lauko* oro temperatūra 

Šildytuvo veikimo indikacija 

Tiekiamo oro filtro užsiteršimo indikacija 

Šilumokaičio apėjimo sklendės Bypass būsena 

Patalpos oro temperatūra ir santykinė drėgmė 

Pageidaujamas vėdinimo intensyvumas 

Šalinamo oro filtro užsiteršimo indikacija 

Tiekiamo oro ventiliatorius 

Šalinamo oro temperatūra 

Ištraukiamo oro ventiliatorius 

Tiekiamo oro temperatūra  
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Apie vėdinimo įrenginio šildytuvo veikimą informuoja vidinio šildytuvo veikimo būsenos indikatorius: 

šildytuvas veikia atvaizduojamas žalias       ženkliukas 

šildytuvas neveikia atvaizduojamas baltas       ženkliukas 

Lent. 14. Elektrinio šildytuvo būsenos indikatorius 

 

SVARBU! Veikiant vėdinimo įrenginio šildytuvui, tikėtinos didesnės nei įprasta elektros energijos 

sąnaudos. 

 

7.8.2.2. Pageidaujamos tiekiamo oro temperatūros palaikymas 

 

Valdymo pulto meniu galite pasirinkti pageidaujamą tiekiamo į patalpą oro temperatūrą. Šaltuoju 

metų laikotarpiu vėdinimo įrenginio į patalpą tiekiamas oras gali būti papildomai pašildytas iki 

nustatytosios temperatūros vėdinimo sistemoje sumontuotu atskirai įsigyjamu kanaliniu šildytuvu. 

SVARBU! Galimybė pašildyti į patalpą tiekiamą orą iki numatytosios temperatūros priklauso nuo 

vėdinimo įrenginio modifikacijos. Numatyti poreikį vėdinimo sistemoje sumontuoti vėdinimo 

įrenginio valdomą kanalinį šildytuvą būtina prieš užsakant vėdinimo įrenginį. 

 

7.8.3. Nustatymų meniu 
 

  

 

 

 

 

 

Pav. 28. Vėdinimo įrenginio nustatymų meniu 
 

Valdymo pulto nustatymų meniu galite: 

 Nustatyti sistemos data bei laiką 

 Pasirinkti meniu kalbą: lietuvių, anglų, rusų, lenkų 

 Nustatyti įrenginio savaitės darbo režimus (žr. 7.8.4 skirsnį "Savaitės darbo režimų 

nustatymas") 

 Nustatyti padidinto intensyvumo vėdinimo trukmę 

 Atstatyti į pradinę būseną filtrų eksploatavimo laikmatį, pakeitus įrenginio filtrus naujais 

Datos ir laiko nustatymas 

Savaitės programos nustatymai, programos aktyvavimas 

Padidinto intensyvumo vėdinimo trukmės nustatymas 

Kalbos pasirinkimas: LT, EN, RU, PL 

Filtrų užterštumo lygio atstatymas 
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7.8.4. Savaitės darbo režimų nustatymas 
 

Kiekvienai savaitės dienai galima nustatyti iki 4 pasirinktą valandą aktyvuojamų vėdinimo režimų. 

Pasirinkę savaitės dieną, nustatykite: 

 darbo režimo pradžios laiką 

 pasirinktą vėdinimo intensyvumą 

 pageidaujamą patalpos oro temperatūrą 

 

 

 

 

 

 

Pav. 29. Savaitės darbo režimų nustatymų meniu 
 

Savaitės programa bus išsaugota spragtelėjus mygtuką "Grįžti". 

Savaitės programos pavyzdys pateiktas 7.5 skirsnyje "Savaitės darbo režimų nustatymas"). 

 

SVARBU! Savaitės programa taps aktyvi tik spragtelėjus jos aktyvavimo mygtuką nustatymų meniu 

lange – mygtukas taps žalias. Spragtelkite dar kartą, kad programą deaktyvuotumėte. 

  

Savaitės diena 

Pageidaujama patalpos oro temperatūra 

Pasirinktas vėdinimo intensyvumas 

Darbo režimo pradžios laikas 
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7.8.5. Vėdinimo įrenginio gedimo indikacija 
 

Įvykus vėdinimo įrenginio gedimui, pagrindiniame valdymo meniu taps aktyvus perkrovimo mygtukas 

RESET. Sugedęs įrenginio komponentas bus pažymėtas raudona spalva: 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 30. Vėdinimo įrenginio gedimo indikacija 

 

Įvykus gedimui, vėdinimo įrenginys stabdomas. Jį iš naujo paleisite spragtelėję perkrovimo mygtuką 

RESET. Gedimo indikacijai pasikartojus, praneškite apie tai montavimo bei eksploatavimo vadovo 

techninio aptarnavimo skiltyje nurodytais kontaktais. 

 

Norėdami vėdinimo įrenginį valdyti išmaniajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje įdiegta 

programėle, įsigykite vėdinimo įrenginio WiFi valdiklį, žr. 7.7 skiltį "WiFi valdiklis".  

Perkrovimo mygtukas 

Sugedęs komponentas 


