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A készüléket csak szakember szerelheti be! 
A készülék beszerelése előtt olvassa el és kövesse a 4. oldalon található 
utasításokat. Tartsa ezt a kézikönyvet biztonságos helyen.  

Kedves Vásárló, 
Az Ön által megvásárolt termék egy falra szerelhető, csatornamentes hővisszanyerő 
ventilátor. Az optimális működés és a hosszú élettartam garantálása érdekében kérjük, 
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, amely a termék helyes telepítését, használatát és 
karbantartását megfelelően magyarázza el. Az összes utasítás betartása biztosítja a 
megbízhatóságot és a termék hosszú élettartamát, mind mechanikusan, mind elektromosan. 
A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi utasítások be nem tartása miatt személyekben vagy 
vagyontárgyakban bekövetkezett károkért. 

A termék a legkorszerűbb technológiával készült, és megfelel az elektromos berendezésekre 
vonatkozó jelenlegi szabványoknak. Megfelel a rádiózavarok megszüntetéséről és az 
elektromágneses kompatibilitásról szóló hatályos európai EMC-irányelvnek.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

 FIGYELEM! Az utasítások be nem tartása sérülést vagy halált okozhat! 

• Ne használja ezt a terméket más célra, mint amire tervezték.
• Miután kivette a terméket a csomagolásból, győződjön meg róla, hogy az teljes és 

sértetlen; ha kétségei vannak, azonnal forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Ne hagyja a csomagolás bármely részét gyermekek vagy szakképzetlen személyek számára 

elérhető közelségben. A csomagolás és a készülék élettartamának végén történő 
ártalmatlanításához vegye figyelembe az Ön országában érvényes újrahasznosítási szabályokat.

• Azonnal lépjen kapcsolatba egy képzett személlyel (hivatalos forgalmazóval vagy 
gyártóval), ha a termék megsérül vagy leesik, a megfelelő működés ellenőrzése miatt.

• Ne érintse meg a gépet nedves testrészekkel (pl. kézzel vagy lábbal).
• A készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi 

képességű vagy tapasztalatlan személyek is használhatják, feltéve, hogy a 
biztonságukért felelős más személyek felügyelik és oktatják őket. Gyermekeknek tilos 
a géppel játszani. A gép tisztítását és karbantartását nem végezhetik felügyelet nélkül 
gyermekek.

• Az áramellátást minden pólusról leválasztó kapcsolóval kell elvégezni, ami a 3. 
kategóriás túlfeszültség esetén a teljes lekapcsolást biztosítja.

• Ha üzemanyaggal működő berendezés (kazán, gázkazán stb.) Van a helyiségben, 
ahová az egységet telepíteni kívánja, akkor ellenőrizze, hogy a visszavezetett levegő 
elegendő-e ahhoz, hogy biztosítsa a jó égést a készülékek megfelelő működéséhez,
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ezért tegyen óvintézkedéseket az üzemanyagot égető készülékek gázáramának 
szabályozására.

• A tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a készüléket gyúlékony anyagok és 
gőzök, például alkohol, rovarölő szerek, benzin stb. jelenlétében.

• A készülék csak akkor csatlakoztatható a hálózathoz, ha a hálózati feszültség és 
frekvencia megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel.

• Hiba, rendellenesség vagy bármilyen hiba esetén húzza ki a készüléket az 
áramforrásból, és forduljon szakképzett személyhez. A javításhoz csak eredeti 
pótalkatrészeket használjon.

• Az elektromos hálózatnak, amelyhez a készüléket csatlakoztatja, meg kell felelnie az 
elektromos hálózatokra vonatkozó hatályos helyi előírásoknak.

• A készüléket nem szabad kazánokkal, radiátorokkal stb. együtt használni.
• NE SZERELJE AZ EGYSÉGET A MENNYISÉGRE.

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék megsérülhet, ha nem tartja be az alábbi utasításokat!
• Ne használja a készüléket 40 ° C feletti környezeti hőmérsékleten.
• Ne tegye ki a készüléket az időjárás viszontagságainak (eső, nap, hó stb.). A készülék 

használatának feltételeit a kézikönyv tartalmazza.
• Ne merítse a készüléket vagy annak bármely alkatrészét vízbe vagy más folyadékba, 

kivéve, ha a karbantartási műveletek során kifejezetten szükséges.

• Tisztításkor vagy rutinszerű karbantartáskor ellenőrizze a készülék épségét.
• A készülék által szállított légáramnak vagy gőznek tisztának és zsír-, korom-, vegyi/korrozív 

anyagoktól és gyúlékony vagy robbanásveszélyes keverékektől mentesnek kell lennie.
• Ne zárja el a levegő be- vagy kimeneti nyílását. A légcsatorna használatakor ügyeljen arra, hogy 

az ne legyen elzárva.
• A készülék optimális működéséhez biztosítani kell a helyiségben a levegő megfelelő 

keringetését. Kérjük, olvassa el a helyi előírásokat.

HIBAELHÁRÍTÁS 

PROBLÉMA OKA ÉS MEGOLDÁSA
A készülék nem indul Nincs áramellátás. Ellenőrizze a 

főkapcsolót és/vagy az elektromos 
csatlakozásokat. 

A rotor nem működik Ellenőrizze, hogy a rotor mozgása nem 
lassul-e le. 
Ez a készülék kézi visszaállítású védelmi 
rendszerrel van felszerelve, amely a rotor 
elakadása esetén leállítja a motort. 
A normál működés visszaállításához a 
következőképpen járjon el: 
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• válassza le a készüléket a hálózati
tápegységről;

• távolítsa el a dugulás okát (csak
szakképzett személyzet);

• csatlakoztassa újra a készüléket a
hálózathoz.

A készülék csak akkor folytatja a normál 
működést, ha a védelmi rendszer nem észlel 
további hibákat. Ha a hiba továbbra is fennáll, 
kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A PLUS RC verzióban az eszközök 
nem szinkronizálódnak. 

Húzza ki és csatlakoztassa újra a konnektorhoz.

A távirányító nem működik (csak a 
Plus RC verzió) 

Ellenőrizze az elemek állapotát.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Ha a terméken áthúzott kuka van feltüntetve, akkor az megfelel a 2012/19/EU 
európai irányelv követelményeinek. 
Kérjük, tartsa tiszteletben a helyi hulladékkezelési szabályokat, és ne dobja ki a régi 
termékeket a normál háztartási hulladékba. 

TERMÉKLEÍRÁS 

A termék egy hővisszanyeréssel ellátott, csatornamentes központi elszívó- és befúvóegység, 
amely alkalmas egyes helyiségekbe. 
A hővisszanyerés kerámia hőcserélővel történik, amely hőtárolóként működik. A normál 
működési ciklusban a készülék a szennyezett levegőt belülről kifelé szívja (elszívás); ebben 
az első fázisban a levegő a rekuperátoron halad át, amely a hőt a kerámiaakkumulátorba 
továbbítja. A ciklus második fázisában a levegő áramlása megfordul (beszívás): a külső 
levegő áthalad a hőcserélőn, amely a korábban felhalmozott hőt elnyeli, mielőtt a belső térbe 
kerülne. Ez a művelet 60 másodpercenként váltogatja az áramlást (Push-Pull). A termék 
ideális megoldás egy helyiség felújításakor vagy átalakításakor. A helyiség falának 
különböző vastagságához igazítható teleszkópos csőnek köszönhetően tökéletesen megfelel 
bármilyen beépítési igénynek. Úgy tervezték, hogy az épület belsejéből falra szerelhető 
legyen, ami egyszerűbb és gyorsabb telepítést biztosít, még többszintes épületekben is. 
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EXTRAKCIÓS CIKLUS (Push) 
60 másodperc 

BEÁRAMLÁSI CIKLUS (Pull) 
60 másodperc  
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KÜLSŐ MÉRETEK (STANDARD BERENDEZÉSEK)

300 mm -es (220 és 300 mm közötti) vékonyabb falak esetén vágja le a szükséges 
teleszkópos csövet, és használja az MFE-rácsot (nem tartozék). 500 mm-nél vastagabb 
falakhoz egy csőhosszabbítás adható (nem tartozék, de kérésre rendelhető). 

A DOBOZ TARTALMA  

1. Ventilátor egység
2. Tápegység lemez fedele
3. Tápegység lemez
4. Rugalmas külső rács rovarbiztos hálóval
5. Teleszkópos cső
6. Kerámia hőcserélő
7. Szűrők (már a hőcserélőre szerelve)
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8. Csavarok a tápegység lemezfedél falhoz való rögzítéséhez
9. Csapok
10. Csavarok a tápegység lemezének rögzítéséhez
11. Távirányító (PLUS RC verzióhoz)
12. Garancia
13. ErP dokumentum
14. Ø 2 mm-es éles szerszám a RESET gombhoz

TELEPÍTÉS 

ELŐKÉSZÍTÉS A MŰKÖDÉSHEZ
• Falvastagság ellenőrzése
• Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a szükséges eszközökkel
• Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a következőket:

KÜLTÉRI KÁBEL CSATLAKOZÁSOK    BELTÉRI KÁBEL CSATLAKOZTATÁSOK



9 

Falra szerelés 

Hajlítsa meg a rácsot úgy, hogy a külső lamellák 
vízszintesek legyenek (hajlítsa a rácsra 
nyomtatott nyilak által jelzett irányba). 

Helyezze be a hajlított rácsot a lyukba, 
egyik kezében a rács tartóját, a másikban a 
biztonsági zsinórt tartva
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Távolítsa el a falon kívüli hajlított 
rácsot.

Hajtsa le a rácsot, és az automatikusan 
kinyílik. 
A rácsot mindig fogja meg a tartójánál 
fogva, és húzza vissza, amíg a rács teljesen 
a falhoz nem ér.  
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A tápcsatlakozás típusa 
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Kültéri (A) és beltéri (B) kábelcsatlakozás kapcsolási rajzai. 

A csatlakozóblokk és a kábel 
útvonalának részletei 

RLS vezérléssel (opcionális tartozék) 
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Csatlakozás külön lámpával vagy kapcsolóval.

REC DUO 100 és REC DUO 100 MHY - többcsatlakozású 
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A RENDSZER SZINKRONIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN MINDEN 
ESZKÖZT EGYSZERRE KELL BEKAPCSOLNI. 

AZ ESZKÖZÖKET UGYANARRA AZ ÁRAMKÖRRE KELL CSATLAKOZTATNI, ÉS UGYANARRÓL A 
KAPCSOLÓRÓL KELL MŰKÖDTETNI.  

Tápegység bemenete

Mágneses csatlakozó/leválasztó 
egység a csatlakozólemezhez
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TÁVVEZÉRLŐ FELSZERELÉSE (csak a PLUS RC verzióhoz) 
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IDŐZÍTŐ (TM) ÉS HIGROSZTÁT (HY) KÜSZÖBÉRTÉK BEÁLLÍTÁSA 

Állítsa be a TM trimmert (piros csavar) az időzítő futási idejének beállításához 

(csak 0 és 30 perc közötti kivonás esetén). 

A működéshez lásd a 22. oldalt 

Állítsa be a HY trimmert (kék csavar), hogy beállítsa azt a páratartalom 
küszöbértéket (állítható 40% és 90% RH - relatív páratartalom között), 
amelynél a gép automatikusan magasabb sebességfokozatra vált. 

A REC DUO 100 MHY és a REC DUO 100 PLUS RC készülékeken jelen lévő 

funkció. A működéshez lásd a 22. oldalt  
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A 24 ÓRÁS MŰKÖDÉSI SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSA.

REC DUO 100 és REC DUO 100 MHY: Két lehetséges működési sebességfokozattal 
rendelkező modellek folyamatos (24 órás) működéshez, váltakozó áramlással (Push-Pull). A 
sebességet egyszerűen úgy választhatja ki, hogy az alábbi ábrán látható módon áthelyezi a 
jumper-t a két pozíció egyikébe (lásd a táblázatot). 

REC DUO 100 PLUS RC: a sebességek a távirányítóval választhatók ki és állíthatók be (lásd 
a külön erre a célra szolgáló részt). 

REC DUO 100 / REC DUO 100 MHY 

Jumper Sebesség beállítása 
Jumper 1 1. sebességfokozat (gyári beállítás) 

Jumper 2 2. sebességfokozat 

ELSŐ INDÍTÁS 

REC DUO 100 és REC DUO 100 MHY: 
Az optimális működés érdekében ajánlott a soros telepítés. 
Az egységeket ugyanarra az áramkörre kell csatlakoztatni, és ugyanazon kapcsolóval kell 
táplálni. Bekapcsolás után extrakciós (Push) módban kezdenek működni, ahogy azt a 
készülék zöld jelzőfénye is mutatja. Az áramlások szinkronizálásához a két egység egyikén 
változtassa meg az üzemmódot extrakcióról beszívásra a "RESET" gomb megnyomásával 
(29. oldal), amely azon az egységen található, amelynek forgásirányát meg kívánja 
változtatni. A beszívási (Pull) üzemmódot sárga fény jelzi.
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Az indítás és a kezdeti szinkronizálás után az egységek megjegyzik a kijelölt forgásirányt. 
Ezeket nem kell újra szinkronizálni. 
REC DUO 100 PLUS RC: 
Az optimális működés érdekében legfeljebb 6 egység soros telepítése ajánlott. 
A bekapcsolást követően elszívó (Push) üzemmódban kezdenek működni, amit a készülék 
zöld jelzőfénye jelez. Az áramlások szinkronizálásához a két egység egyikén változtassa meg 
az üzemmódot elszívásról szívásra a "RESET" gomb megnyomásával (29. oldal), amely azon 
az egységen található, amelynek forgásirányát meg kívánja változtatni. A beszívási (Pull) 
üzemmódot sárga fény jelzi. Az egységek vezeték nélkül kommunikálnak egymással. 
A rendszeren belüli kommunikáció aktiválásához szinkronizálja az egységeket az 
alábbiakban bemutatott módon. 

• Nyomja meg a "RESET" gombot minden egyes egységen legalább 3 másodpercig. A kék
LED villogni kezd. Végezze el ugyanezt a műveletet 60 másodpercen belül az összes
telepített egységen. Amikor minden LED zöldre vagy sárgára vált, a szinkronizálás
befejeződött. Ebben a fázisban ne nyomja meg a távirányító egyetlen gombját sem.

• Az egységek közötti szinkronizálás megszüntetéséhez nyomja meg a "RESET" gombot
legalább 3 másodpercig. A LED kékre vált és lassan villogni kezd; engedje el a gombot.

• Nyomja meg másodszor is a "RESET" gombot további 3 másodpercig. A LED
gyorsabban kezd villogni; engedje el a gombot.

• Nyomja meg a "RESET" gombot még egyszer legalább 3 másodpercig. A LED
abbahagyja a villogást, és néhány másodperc múlva ZÖLD vagy SÁRGA színűre vált.
A kiválasztott egység már nem szinkronizálódik a többi egységgel. Ha a MASTER
egységet eltávolítják (lásd "A ventilátor állapota"), törölje az összes telepített egység
szinkronizálását. Ezután ismételje meg az egész egységcsoport újraszinkronizálásának
fenti sorrendjét.

A TÁVVEZÉRLŐ ÉS A SZELLŐZTETŐEGYSÉG ÖSSZEKAPCSOLÁSA 
Nyomja meg a távvezérlőhöz csatlakoztatandó egység "RESET" gombját legalább 3 
másodpercig. Amikor a KÉK LED villog, a szinkronizálási üzemmód elindult. A párosítás 
megerősítéséhez nyomja meg a távirányító bármelyik gombját (kivéve a "0" gombot).

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEVÁLASZTÁSA A SZELLŐZTETŐEGYSÉGRŐL 
Nyomja meg a "RESET" gombot a készüléken, hogy legalább 3 másodpercig megszakítsa a 
kapcsolatot a távirányítóval. Amikor a KÉK LED villog, a szinkronizálási üzemmód elindult. 
A kikapcsoláshoz nyomja meg a távirányító bármelyik gombját (kivéve a "0" gombot). A 
párosítás feloldása befejeződött. 

A TÁVIRÁNYÍTÓ KOMBINÁLÁSA TÖBB SZELLŐZTETŐEGYSÉGGEL  
Egy távirányítóval több REC DUO 100 RC szellőztetőegység (legfeljebb 6 egység) 
vezérelhető. Ebben az esetben az összes távirányító funkció, beleértve az "Time Boost" 
funkciót is, az összes szellőztetőegységen működik. 

TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA ÉS TESTRESZABÁSA 

A termék egy rádiós jeladó, amelyet a REC DUO 100 PLUS RC hővisszanyerő egység 
működtetésére terveztek. 
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TÁVIRÁNYÍTÓ AKTIVÁLÁSA 

Vegye ki az átlátszó kulcsot a távirányító elemtartójából. 

Ettől a ponttól kezdve a távirányító kb. 20 m-es hatótávolságig aktív, ha az elem rendben 
van. 

A távirányító és a termék szinkronizálásához olvassa el a jelen kézikönyvben található utasításokat. 

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA 

0 - ON / OFF 1

Eszköz be/ki kapcsolása. 

1 - PUSH-PULL ÜZEMMÓD 1

24 órás működés beállított sebességgel. Automatikus működés: váltakozó áramlású működés. 

2 - 1. SEBESSÉGFOKOZAT  1

Alacsony sebességfokozat beállítása. 

3 - 2. SEBESSÉGFOKOZAT  1

Nagy sebességfokozat beállítása. 

4 - IDŐZÍTŐVEL BEÁLLÍTOTT NAGY SEBESSÉGFOKOZAT 2 

(csak a távvezérlőhöz tartozó egység(ek)en) 

Időzített működés maximális sebességgel.

5 - ALVÓ ÜZEMMÓD 1 

A kiválasztott üzemmódot a beállított 1. sebességfokozaton tartja. A 8 óra lejárta előtt 

kiléphet ebből az üzemmódból, ha megnyomja bármelyik billentyűt (kivéve a 0 billentyűt). 

6 - KÉNYSZERÍTETT LÉGÁRAMLÁS-SZABÁLYOZÁS 1

Az egységek csak extrakciós vagy beáramlási ciklusban működnek. 

Egyszeri megnyomás: extakció (push) mód. 

Nyomja meg kétszer: beáramlási (pull) mód. 

7 - SZABAD HŰTÉS (nincs visszafordítás) 1

Nincs fordított áramlás. 
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Egyszeri megnyomás: az áramlás megfordítása megáll az aktuálisan aktív forgásirányban. 

Nyomja meg kétszer: minden készülék megfordítja az áramlást és fenntartja ezt a beállított 
forgásirányt. 
1:FUNKCIÓ, AMELY A TÁVIRÁNYÍTÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ÖSSZES TERMÉKET 
VEZÉRLI. 
2: FUNKCIÓ, AMELY CSAK A TÁVIRÁNYÍTÓJÁVAL PÁROSÍTOTT EGYSÉGET 
VEZET (nem érvényes, ha egyetlen távirányítót használ több eszközhöz - lásd 
„A TÁVIRÁNYÍTÓ KOMBINÁLÁSA TÖBB SZELLŐZTETŐ EGYSÉGGEL ” című 
részt).

A REC DUO 100 PLUS RC TÁVVEZÉRLŐ SPECIÁLIS FUNKCIÓI 

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Nyomja meg néhány másodpercig, majd egyszerre engedje fel a távirányító 0, 1, 6 és 7 
billentyűit. A PIROS és a LILA LED-ek villogni fognak. Ha leállnak, a készülék visszatér az 
előző üzemmódba, de a gyárilag beállított értékekkel. 

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA

 A határértékek növeléséhez és/vagy csökkentéséhez nyomja meg és engedje el 
többször a gombokat az alábbiak szerint

1. SEBESSÉGVÁLTÓ BEÁLLÍTÁSA -      2. GOMB
Az 1. fokozat 30% és 70% között állítható. Gyári beállítási módban ez az érték 30%. A 
beállítás az összes szinkronizált egységre érvényes. 

Sorrend:

1. Nyomja meg a 2.GOMB-ot a távirányítón  az 1. SEBESSÉGFORDULAT beállításához
2. A BEÁLLÍTÁSOKBA  való belépéshez nyomja meg 2.GOMB és 3. GOMB

billentyűkombinációt egyszerre néhány másodpercig. A KÉK LED villog, jelezve, hogy ez az
üzemmód aktív.

               Kék LED                                                    Lila LED
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3.

4. Nyomja 0.GOMB-ot a BEÁLLÍTÁSOKBÓL való kilépéshez, vagy várjon kb. 10
másodpercet anélkül, hogy bármilyen billentyűt megnyomna.

Megjegyzés: A fordulatszám-beállítási szakaszban az értékek teljes skáláját ZÖLD fény jelzi. 

2. SEBESSÉGVÁLTÓ BEÁLLÍTÁSA -   3. GOMB

Az 1. fokozat 30% és 70% között állítható. Gyári beállítási módban ez az érték 30%. A 
beállítás az összes szinkronizált egységre érvényes.  

Sorrend:

1. Nyomja  3. GOMB-ot meg a 2. SEBESSÉG FORDULAT beállításához
2. A BEÁLLÍTÁSOKBA való belépéshez nyomja meg a 2. GOMB és 3.GOMB-ot 

egyszerre néhány másodpercig.  Ha az üzemmód aktív,  LILA   színnel jelzi.

3. Nyomja 2.GOMB-ot a sebesség csökkentéséhez,vagy a 3.GOMB-ot a sebesség 
növeléséhez. A sebesség növekedését vagy csökkenését a LILA LED villogási 
gyakoriságának megfelelő növekedése vagy csökkenése mutatja. A sebességbeállítási 
fázisok során, ha növelni vagy csökkenteni kívánja a korábban beállított sebességet, az 
egyik és a másik jelzés között egy piros vizuális jelzés (villogó LED) jelzi, hogy elérte 
a végét.

4. Nyomja 0.GOMB-ot a BEÁLLÍTÁSOKBÓL való kilépéshez, vagy várjon kb. 10 
másodpercet anélkül, hogy bármilyen billentyűt megnyomna.

Megjegyzés: A fordulatszám-beállítási szakaszban az értékek teljes skáláját ZÖLD fény jelzi. 

LED INTENZITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A készülék LED-fényeinek fényereje a maximális és a minimális intenzitás között állítható. 
Ez a paraméter minden egyes REC DUO 100 PLUS RC-nél külön-külön állítható be. 

Sorrend: 

1. Nyomja meg egyszerre a  4. és 5. billentyűt a BEÁLLÍTÁSOKBA való belépéshez. A 
LILA LED villog, jelezve, hogy ez az üzemmód aktív.

2. A fényerő csökkentéséhez nyomja meg a 2. billentyűt, a fényerő növeléséhez nyomja 
meg a 3. billentyűt. A fényerő növelését vagy csökkentését az adott LED fényerejének 
növekedése vagy csökkenése jelzi.

3. Nyomja 0.GOMB-ot a BEÁLLÍTÁSOKBÓL való kilépéshez, vagy várjon kb. 10 
másodpercet anélkül, hogy bármilyen billentyűt megnyomna.

A sebesség csökkentéséhez nyomja meg a  2. GOMB billentyűt, a sebesség 
növeléséhez nyomja meg a 3.GOMB billentyűt. A sebesség növekedését vagy 
csökkenését a KÉK LED villogási gyakoriságának megfelelő növekedése vagy 
csökkenése mutatja. A sebességbeállítási fázisok során, ha növelni vagy csökkenteni 
kívánja a korábban beállított sebességet, az egyik jel között egy piros vizuális jel (kék 
villogás) váltja fel a másik jelet, jelezve, hogy a jel elérte a végét.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (CSAK AZ PLUS RC VÁLTOZATHOZ) 

A Maico Italia S.p.A. kijelenti, hogy a REC DUO 100 PLUS RC típusú berendezés a REC 
DUO 100 távirányítóval megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: 
www.maico-italia.it. 
Hordozófrekvencia: RF 433,979MHz 
Átviteli teljesítmény: <= +10 dBm 

VÁLTOZATOK ÉS MŰKÖDÉS 

REC DUO 100: 
Automatikus működés (24 óra) push-pull hővisszanyerési üzemmódban, a telepítéskor 
kiválasztható két sebesség közül az egyik. 

(I) 
A gyorsabb légkeringés érdekében lehetőség van a maximális sebesség (Boost) aktiválására, 
amely csak az elszívási ciklusban működik, a távvezérlőn keresztül (fénykapcsoló vagy külön 
kapcsoló vagy RLS kapcsoló - nem tartozék). 

(II) 
Az állítható időzítő segít a maximális sebesség (Boost) beállításában 0 és 30 perc között. Ha a 
beállított idő lejár, a készülék automatikusan visszatér az előre beállított sebességre 24 órás 
push-pull üzemmódban. 

(III) 

 REC DUO 100 MHY 
24 órás működés (lásd REC DUO 100 (I))
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Kizárólag elszíváshoz kapcsoljon maximális sebességfokozatra, kézi vagy automatikus 
vezérléssel. 
Kézi működtetés: lásd Rec Duo 100 (II és III). 
Automatikus működés: a beépített higrosztatika segítségével (a).

(a) 
Amint a helyiség páratartalma visszaáll a higrosztáton előre beállított szintre (állítható 40% 
és 90% relatív páratartalom között), a készülék automatikusan átvált a 24 órás push-pull 
működési sebességfokozatra. 

(b) 
REC DUO 100 PLUS RC: 

24 órás működés (lásd REC DUO 100 (I)) 
A beállított páratartalom küszöbérték túllépésekor a készülék Push-Pull üzemmódban 
fokozatosan növeli a maximális sebességet. A tartósan magas páratartalom miatt a készülék 
csak elszívó üzemmódban működik. 

A gép 24 óra alatt a páratartalom csökkenésével arányosan fokozatosan visszatér az előre 
beállított sebességre. 
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SZELLŐZTETŐ EGYSÉG ÁLLAPOTJELZÉSE

LED LEÍRÁS STÁTUSZ 100 100 
MHY 

100 
PLUS 

RC 

ZÖLD Extrakció 

SÁRGA Befúvás 

PIROS BOOST üzemmód 
(időzített)

PIROS VILLOGÁS Kimerült szűrő 
jelzés

KÉK MHY üzemmód

KÉK VILLOGÁS ALVÓ üzemmód aktív

SÁRGA 
VAGY ZÖLD 
HALVÁNY 
VILLOGÁS

FREE COOLING 
funkció aktív (7-es 
gomb a 
távirányítón) 

SÁRGA VAGY 
ZÖLD 
VILLOGÁS

IRÁNYÍTOTT 
LEVEGŐÁRAML
ÁS (6-os gomb a 
távirányítón) 

FEHÉR VAGY 
VILÁGOSKÉK 
VILLOGÁS

Parancsok fogadása a 
távirányítóról  

PIROS VAGY 
LILA VILLOGÁS

Gyári beállítások 
visszaállítása

LILA LED 
fényerőszabályozás 
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VILLOGÓ KÉK
A 1. 

sebességfokozat 
beállítása

VILLOGÓ LILA
A 2. 

sebességfokozat 
beállítása

VILLOGÓ 
VILÁGOSKÉK

Egységek 
szinkronizálása a 
helyes működéshez 
Push Pull 
üzemmódban

Egységek közötti 
szinkronizálás 
törlése  

A távirányító és az 
egyik egység 
összekapcsolásának 
feloldása. 

VILLOGÓ KÉK
(hosszú 
frekvenciával)

Ha az egységek ki 
vannak kapcsolva, a 
SLAVE egységet jelzi. 

VILLOGÓ ZÖLD 
(hosszú 
frekvenciával)

Ha az egységek ki 
vannak kapcsolva, a 
MASTER egységet 
jelzi. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
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Amikor a szűrőtisztításra figyelmeztető 
lámpa kigyullad (PIROS LED VILLAN ), 
tisztítsa meg a kerámiacserélőt és a 
szűrőket a jelen kézikönyvben található 
utasításoknak megfelelően.  
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Ne használjon savas, maró vagy csiszoló hatású tisztítószereket. Ne használjon 
nyomó- vagy gőztisztító berendezést. 
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SZŰRŐ TISZTÍTÁSÁRA/CSERÉJÉRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS 
VISSZAÁLLÍTÁSA (VILLOGÓ PIROS LED) 

Nyomja meg az elülső bölcső alján lévő "RESET" gombot több mint 5 másodpercig. Ha a 
LED-ek lila színűek, a visszaállítás sikeresen befejeződött. 

 NE HASZNÁLJON FÉMTÁRGYAKAT A VISSZAÁLLÍTÁSHOZ! 




