
 

 

 

 

 

Užívateľský manuál 

 

Drôtový ovládač  

k rekuperačnému zariadeniu MIDEA - HRV  

 

 

 

 

Pred užívaním zariadenia prosíme o dôkladné preštudovanie tohto manuálu a uchovanie pre prípad 

jeho budúcej potreby. 
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Bezpečnostné opatrenia 
 

- Na výrobku a v manuáli sa nachádzajú nasledujúce informácie: funkcie výrobku, výstraha 
pred úrazom a poškodením zariadenia, správna a bezpečná prevádzka výrobku 

- Dôkladne si preštudujte upozornenia, ako aj nižšie uvedené značky, ikonky a varovania 
 

 
 

 Poznámka: 

1,  „Zranenie“ znamená zranenie spôsobené úrazom, popálením alebo elektrickým šokom, ktoré však 
nie je vážne a nevyžaduje následnú hospitalizáciu. 

2,  „Poškodenie“ znamená škodu na majetku alebo materiáli. 
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Označenie a funkcie tlačidiel drôtového ovládača 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Základné prevádzkové podmienky drôtového ovládača:  

1) Rozsah elektrického napätia : napäťový input je 5V DC 
2) Okolitý teplotný rozsah: -15˚C --- +43˚C 
3) Okolitý vlhkostný rozsah: RH 40 %-------- RH 90 % 

 

Funkcie diaľkového ovládača: 

1) Tlačidlo na voľbu režimu 
Tlačidlo sa používa na voľbu režimu. Pri jeho stláčaní nastáva zmena prevádzkového režimu 
v nasledujúcom poradí: 
AUTO---REKUPERÁCIA---VÝFUK---BYPASS---NASÁVANIE 

2) Tlačidlo na zapnutie časovania 
Pre zapnutie časovania stlačte tlačidlo. Každým stlačením sa zabezpečuje časový posun o 1/2 hodiny. 
Ak si želáte nastaviť časový interval dlhší ako 10 hodín, každým ďalším stlačením tlačidla sa nastavený 
čas predĺži o 1 ďalšiu hodinu. Ak si želáte zrušiť funkciu, zvoľte možnosť  0.0. 

3) Tlačidlo na vypnutie časovania 
Pre zapnutie časovania stlačte tlačidlo. Každým stlačením sa zabezpečuje časový posun o 1/2 hodiny. 
Ak si želáte nastaviť časový interval dlhší ako 10 hodín, každým ďalším stlačením tlačidla sa nastavený 
čas predĺži o 1 ďalšiu hodinu. Ak si želáte zrušiť funkciu, zvoľte možnosť  0.0. 

4) Tlačidlo pre nastavenie hodín 
Za normálnych podmienok sa zobrazí aktuálne nastavenie hodín. 

Tlačidlo na voľbu režimu 

Zap. časovania 

Vyp. časovania 

Nastavenie hodín 

Potvrdenie nastavenia 

Základné nastavenia 

ZAP/VYP 

Rýchlosť otáčok 

Nastavenia 

Nastavenia 

Uzamknutie 
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Pri stlačení tlačidla na 4 sekundy, ukazovateľ hodín na displeji zasvieti v 0,5 sekundových časových 
intervaloch (sekcia HODINY). V tomto prípade tlačidlami          a      nastavíte hodiny. Po opakovanom 
stlačení tlačidla CLOCK zasvieti  ukazovateľ minút, kde si stlačením tlačidiel           a        nastavíte 
minúty. Stlačením tlačidla „Potvrdenie nastavenia“ (OK) potvrdíte vaše nastavenie alebo vykonanú 
zmenu vášho nastavenia. 

5) Tlačidlo na potvrdenie nastavenia 
Tlačidlo sa používa pri nastavení hodín. Po nastavení príslušného času uložíte nastavené údaje. 
Zobrazí sa aktuálny čas. 

6) Tlačidlo  pre základné nastavenie 
Na stlačenie nulovacieho tlačidla použite malú paličku s priemerom 1 mm. Týmto zrušíte aktuálne 
nastavenie a vrátite sa späť k nulovaciemu režimu. 

7) Tlačidlo ZAP./VYP. (ON/OFF) 
Vo vypnutom stave OFF stlačte tlačidlo. Kontrolka sa rozsvieti a drôtový ovládač prejde do polohy 
ON, súčasne zobrazí informáciu o aktuálne nastavenom operačnom režime, aktuálnej teplote, 
rýchlosti  ventilátora, časovači, atď.   
V zapnutom stave ON stlačte tlačidlo a kontrolka zhasne. 
Pri nastavení TIMER ON alebo TIMER OFF, drôtový ovládač zruší tieto nastavenia ešte pred vstupom 
do stavu  OFF, ukončí  prácu indikátora a následne pošle informáciu OFF. 

8) Tlačidlo na voľbu rýchlosti ventilátora (rýchlosť otáčok) 

Zvoľte rýchlosť ventilátora: , „LOW“ (nízka),  „MED“ (stredná) alebo „HIGH“ (vysoká). Pri každom 
ďalšom stlačení tlačidla nastane zmena rýchlosti ventilátora v nasledovnom poradí: 

 
9) Tlačidlo nastavenia 

Používa sa pri nastavovaní času a teploty. Pri stlačení tlačidla       sa zvýši vnútorná teplota. Pri stálom 
stlačení tlačidla teplota sa zvýši o 1˚C za 1/2 sekundy.   

10) Tlačidlo nastavovania 
Používa sa pri nastavovaní času a teploty. Pri stlačení tlačidla       dôjde ku zníženiu  vnútornej teploty. 
Pri stálom stlačení tlačidla teplota sa zníži o 1˚C za 1/2 sekundy.   

11) Tlačidlo pre uzamknutie  
Na  zablokovanie aktuálneho nastavenia stlačte tlačidlo paličkou s priemerom 1 mm. Nastavenie sa 
zruší  jeho opätovným stlačením.  
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Základný opis drôtového ovládača  
 

Označenie a funkcie LCD na drôtovom ovládači: 

 

 

1) Tlačidlo na voľbu režimu (MODE display) 
Stlačte tlačidlo MODE a zvoľte režim:  AUTO--- REKUPERÁCIA (HEAT RECOVERY)---VÝFUK (EXHAUST)--
-BYPASS---NASÁVANIE (SUPPLY) 

2)  Tlačidlo rýchlosti ventilátora (FAN SPEED display) 
Stlačte tlačidlo FAN SPEED a zvoľte rýchlosť ventilátora:       , „LOW“ (nízka),  „MED“ (stredná) alebo 
„HIGH“ (vysoká). 
Poznámka:           - táto funkcia je dostupná len pri funkcii SPÁNOK.  

3) Displej zamknutia  (LOCK display) 
Stlačením tlačidla LOCK sa zobrazí ikona LOCK. Ak stlačíte tlačidlo znovu, táto ikonka zmizne. V režime 
LOCK sú všetky tlačidlá  neaktívne, okrem tlačidla LOCK.  

4) Displej hodín (CLOCK display) 
Spravidla sa zobrazí aktuálne nastavený čas. Stlačením tlačidla CLOCK na 4 sekundy, ukazovateľ hodín 

zasvieti. Stlačením možnosti  alebo  nastavujete hodiny. Ak stlačíte tlačidlo CLOCK znovu, 

ukazovateľ minút zasvieti. Stlačením možnosti  alebo  nastavujete minúty. Tlačidlo „OK“ slúži 
na potvrdenie nastavenia. 

5) Displej časovača TIMER ON/ TIMER OFF 
Na nastavenie režimu TIMER ON je k dispozícii displej ON. Na nastavenie režimu TIMER OFF je 
k dispozícii displej OFF. Pri ich súčasnej voľbe sa nastavuje režim TIMER ON  spolu s režimom TIMER 
OFF . 
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Schéma pripojenia 

Pripojenie vykonajte podľa nasledovnej schémy. 

 

 

 

Používanie drôtového ovládača 
 

Automatická prevádzka 

1) Zariadenie zapnete stlačením tlačidla ON/OFF. 
2) Režim AUTO si nastavíte tlačidlom MODE. 
3) V režime AUTO nie je možné nastaviť rýchlosť ventilácie. 

Režim REKUPERÁCIA  a NASÁVANIE  

1) Zariadenie zapnete stlačením tlačidla ON/OFF. 
2) Vyberte si z nasledovných režimov: HEAT RECOVERY (rekuperácia), BYPASS alebo SUPPLY 

(nasávanie). 
3) Tlačidlom FAN SPEED si vyberte z nasledovných možností:  

       , „LOW“ (nízka),  „MED“ (stredná) alebo „HIGH“ (vysoká). 
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