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1. Prvi zagon

11:59

Preverite ali električni tok prihaja v prezračevalni sistem.
Če ni indikacije na zaslonu - električni tok ne prihaja v sistem.
»-» - električni tok prihaja v sistem, sistem izklopljen.
Vklopite mobilno aplikacijo. Funkcija Bluetooth se vklopi samodej-

no. Mobilna aplikacija se poveže na sistem ventilacije.

2. Nastavitev jakosti svetlobe zaslona.
Naprava ima 6 raven jakosti svetlobe zaslona, ki vam omogočajo 

udobje tudi ponoči
Jakost svetlobe zaslona se regulira s tipko       na daljincu ali           na 

mobilni aplikaciji.
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»L« (LOW) na zaslonu – sistem deluje v načinu »Noč«. Minimalni način 
delovanja sistema prezračevanja. 
Vklopi gumb       na daljinskem upravljalniku ali z gumbom        v aplik-
aciji za mobilne naprave.

Količina izmenjave zraka pri načinu »Noč«, m3/h:

             150    |  200G |  200C | Model
              25     |   25     |   40     |   Tide
              22     |   22     |   36     |   Izpušni pokrov

Učinkovitost rekuperacije, %
 
               91    |     92   |    93

Raven hrupa naprave na razdalji 3 m , dB 
                5     |      4    |     4

3.Način »Noč«      
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/105

Številke od 2 do 9 na zaslonu – sistem deluje v izbranem načinu.

Nastavi se produktivnost sistema od 20% do 90%. Z višanjem 
ravne se produktivnost poveča za približno 8%. Načini delovanja se 
prestavijo s tipko +/- na daljincu ali +/-  na mobilni aplikaciji.

* - Parametri, določeni v grafikonih, lahko nihajo v mejah + 4% od 
navedenih parametrov, odvisno od vremena, atmosferskega tlaka, 
vlažnosti zraka in tako naprej.

4 . Načini delovanja 2-9
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»H« (HIGH) na zaslonu  - sistem deluje v načinu »Prezračevanje«. To 

je maksimalni način delovanja sistema prezračevanja.

Funkcija »Prezračevanje«  se vklopi s tipko           na daljincu in s 
tipko         na mobilni aplikaciji.

Količina izmenjave zraka pri načinu prezračevanja , m3/h:

             150    |  200G |  200C | Model
             115    |   135   |   235   |   Tide
             105    |   125   |   220   |   Izpušni pokrov

Učinkovitost rekuperacije, %:

               67    |     70   |    62

Raven hrupa naprave na razdalji 3 m , dB:
                            
               30    |     29   |    34

5. Način »Prezračevanje«  
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6. Funkcija » Timer spanja«
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/101

00:10:00

Na zaslonu vsaki 5 sekund utripa » S«

Funkcija » Timer spanja« se vklopi s tipko              na daljincu ali       na 
mobilni aplikaciji.

Čas delovanja timerja nastavljamo s gumbi +/- na daljincu ali +/- na 
mobilni aplikaciji. Ko se konča izbrani čas se sistem  avtomatsko izklo-
pi. Obstaja 9 konfiguracij timerja.

Pri izboru konfiguracije timerja se na zaslonu pokaže izbrani način 
s števili od 1 do 9.

Konfiguracije timerja:

1 - 10 min
2 - 20 min
3 – 30 min
4 – 1 ura.
5 – 1 ura. 30 min.
6 – 2 ura.
7 – 3 ura.
8 – 5 ura.
9 – 9 ura.

5SEC
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Na zaslonu vsako sekundo utripne »izbrani način delovanja«

Sistemi PRANA imajo funkcijo «Mini dogrevanje« dovodnega zra-
ka, za dodatno udobje pri prezračevanju.

Funkcija se vklopi s tipko     na daljincu ali s tipko      na mobilni 
aplikaciji.

Ko se vklopi funkcija «Mini dogrevanje« se tem                                    pera-
tura dovodnega zraka dodatno zviša za 3-5o C.

POZOR! 
Kadar je temperatura zunanjega zraka manj kot 0  OC in ima 

prostor bivanja vlažnost več, kot 55% mora sistem obvezno delova-
ti z vklopljeno funkcijo «Mini dogrevanje«, zaradi zaledenitve na poti 
odvoda kondenzata.

7.Funkcija «Mini dogrevanje«
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1SEC 1SEC
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/103

00:00:58

     Če na zaslonu poleg izbranega načina delovanja sveti ».« ,pome-
ni da je funkcija

    » Zimski način« vklopljena, grelec se nahaja v pasivnem režimu in 
se avtomatsko vklopi, ko bo potrebno.

Funkcija »Zimski način« je namenjena preprečevanju  zaledenitve 
na poti odvoda kondenzata v mrzlem vremenu ali odtalitvi če je 
zaledenitev že nastala.

   POZOR!  Zaradi preprečevanja  zaledenitve in zagotovitve pravil-
nega delovanja sistema v mrzlem vremenu (temperatura nižja od 
0oC) je uporaba »Zimskega načina« obvezna.

  Vklopite funkcijo »Zimski način« s tipko* na daljincu ali * na mobilni 
aplikaciji in nato izberite potreben način delovanja sistema prez-
račevanja.

Po tistem, ko čas na timerju »Zimski način« mine se sistem prez-
račevanja vklopi v izbranem načinu delovanja.

POZOR!  Motorja prezračevalnega sistema se  vklopita samo, ka-
dar mine čas na timerju »Zimski način«.

8. Funkcija »Zimski način«
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