
VENTILATION FLEXIBLE

  

CZ

Pro zodpovědné používání jednotky
v mezích záruky a podrobnejší informace
o instalaci, provozu a údržbě jednotky
se seznamte s dokumentem DC40:
Uživatelský manuál.

Aktuální verzi naleznete na
www.recuair.com. 

ZAP/VYP

nastavení režimu

zvolení přednastavené
barvy světla

nastavení RGB
barvy světla

nastavení intenzity větrání

přidání nastavení RGB

nastavení intenzity osvětlení

Stručný návod

Větracích jednotek se zpětným
ziskem tepla a vlhka.

sales@recuair.com • +420 771 150 950 • www.recuair.com



Nastavení WiFi je k dispozici
nová aktualizace

Název

Místní WiFi 

Heslo k WiFi sít

volba jazyků

Aktualizace aplikace,
zobrazí se když je dostupná

Online manuál k jednotce

sales@recuair.com • +420 771 150 950 • www.recuair.com

Notifikace a varování 

Notifikace a varování jsou signalizované stavovou
diodou (20) na dolní straně jednotky

Povinnost kontrolovat stav jednotky ze strany
uživatele je součástí záruční smlouvy.
Výměna filtru může být vykonána uživatelem;
v případě jakékoliv jiné závady nebo nestandardního
chování jednotky ji vypněte a obraťte se
na kvalifikovaného odborného pracovníka.

Skutečná životnost filtrů je závislá na prostředí a muže
být kratší než přednastavená životnost. Doporučujeme
při poklesu účinnosti větrání zkontrolovat stav filtrů
a v případě nadměrného zanešení je vyměnit.

V případě problémů
s připojením, nebo změně
WiFi sítě, je potřebné restartovat
WiFi nastavení stisknutím
a podržením cca 3 sek resetovacího mikrotlačítka
na  WiFi modulu dle obr. WiFi připojení je pak potřeba
znovu nastavit dle návodu.

Čištění výměníku provádějte min. jednou za rok.
Doporučujeme jednou na jaře po skončení poletu
a jednou na podzim před zimní sezonou. Při čištění
výměníku zkontrolujte a případně pročistěte odtok
kondenzátu v tubusu a fasádní mřížce.

Opravy smí být prováděny pouze
kvalifikovaným odborným pracovníkem
a pouze za použití originálních náhradních dílu. 

Juraj Mazik



 

  

      

        

  
     
     
        

 
         

 
    
      
        
   
  
     

     
       

   
       

     
     

       
    

     

        
        

    
           
       

        

        
    

         
       
       

     
    
     
   

 

  

      

        

  
     
     
        

 
         

 
    
      
        
   
  
     

     
       

   
       

     
     

       
    

     

        
        

    
           
       

        

        
    

         
       
       

     
    
     
   

 

  

      

        

  
     
     
        

 
         

 
    
      
        
   
  
     

     
       

   
       

     
     

       
    

     

        
        

    
           
       

        

        
    

         
       
       

     
    
     
   

Výměna filtrů
1. Vypněte jednotku

2. Opatrně roztáhněte kryt,vyhákněte a sundejte.

3. Přidržte jednotku, za stužku vytáhněte,
vyměnte filtry.

Náhradní filtry objednávejte s předstihem při první
notifikaci jednotky u vašeho
dodavatele větrací jednotky nebo na
www.recuair.com, +420 771 150 916

Záruka a servis

Pro rychlé vyřízení vašeho dotazu při
komunikaci vždy uveďte sériové číslo
a typ zařízení. Najdeteho na typovém
štítku jednotky pod čárovým kódem.

Podmínky záruky, zákaznického servisu a plnění
garancí jsou uvedeny ve VOP. S ohledem na dodržení
vysoké kvality a spolehlivosti našich výrobků,
jsou jednotky ve výrobě pečlivě kontrolovány
a testovány. 

Záruční podmínky:

Podmínkou pro uznání záruky je první uvedení výrobku
do provozu autorizovanou servisní firmou.
Záruka se nevztahuje na vady jednotky nebo jejích
jednotlivých komponentů vzniklé:
• nevhodnou manipulací nebo skladováním,
• nedodržením pokynů uvedených v uživatelském 

manuálu,
• nedodržením návodu pro instalaci,
• svévolným neodborným zásahem,
• nevhodným použitím,
• zanedbáním předepsané povinné údržby (nedodržení

výměny znečištěných filtrů, čištění výměníku apod.),
• použitím nebo montáží dílů, které nebyly písemně

schváleny výrobcem,
• nedodržením požadavků na připojená zařízen

od třetích stran (jištění, ochrany apod.),
• násilným poškozením, živelnou katastrofou nebo

extrémními provozními podmínkami a vlivy, účinky
elektromagnetického rušení apod.

Odpovědnost

Rekuperační jednotka Recuair DC40 byla vyvinuta
a vyrobena pro větrání obytných a administrativních
prostor. Jakýkoli jiný, předem výrobcem neschválený,
způsob instalace a použití se považuje za nepatřičný
způsob použití a může dojít k poškození jednotky,
vzniku škod na objektu nebo ke zranění osob, za které
výrobce nemůže nést odpovědnost.

Dále výrobce nenese odpovědnost a neručí za škody
vzniklé:
• nedodržením správných instalačních, 

bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu
a platných předpisů,

• nedodržením pokynů pro obsluhu, servis a údržbu,
• použitím náhradních dílů a příslušenství, které nebyly

dodané nebo předepsané výrobcem,
• neodbornou nebo chybnou instalací,
• znečištěním systému a běžným opotřebením
• uplynutím záruční lhůty.

Vyhrazujeme si právo na změnu. Informujte se na
aktuální verzi u svého prodejce, nebo přímo
pracovníku Recuair s.r.o

sales@recuair.com • +420 771 150 950 • www.recuair.com



pomalé blikání
(cca 1x za vteřinu)

pomalé blikání
(cca 1x za vteřinu)

rychlé blikání

rychlé blikání

Přibližně dva týdny do
konce životnosti filtrů.

Přibližně týdnen
do konce
životnosti filtrů.

Konec životnosti
filtrů.

Interval životnosti
a notifiakcí je závislý
na používání větrací
jednotky.

Životnost filtrů
je z důvodu
hygienických
limitů maximálně
1 rok.

Jiná závada

Zabezpečte si
náhradní filtry
přes recuair.com
nebo dodavatele.

Vyměňte použité
a znečištěné filtry
za nové (DC40: Údržba
/ výměna filtrů).

Dodržujte nutnost
včasné výměny filtrů.
Předejdete tak
problémům
s nedostatečným
větráním, poškozením
jednotky!

Znečištěné filtry
zvyšují tlakovou ztrátu
jednotky a snižují
intenzitu větrání.

Nejdříve jednotku
vypněte a po cca 15
vteřinách opět
zapněte. Jestliže
chyba i nadále
přetrvává kontaktujte
kvalifikovaného
odborného pracovníka.

Stisknutí tlačítka reset
po dobu 3s

Nebo pomocí
aplikace

Po výměně filtrů
v režimu Vypnuto: 

1. Stlačte a držte
tlačítko Reset.

2. Zárověň zapněte
jednotku hlavním
vypínačem.
Po 10 sekundách
by měl zaznít
potvrzující zvukový
signál.

3. Pusťte tlačítko
Reset.

Nebo pomocí
aplikace

Jednotka zruší sama
po odstranění závady.

Frekvence Notifikace Požadovaná akce Zrušení

Notifikace a varování pomocí stavové LED diody.
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