Монтаж рекуператора
1. Зробіть отвір діаметром 160-170 мм з нахилом в сторону вулиці 1,5-3
градуси.
2. Відступ від стелі має бути в діапазоні 5-30 см.
3. Відстань до спального місця або іншої техніки має бути не менше ніж
50 см.
4. Для вкорочення каналу скористайтеся болгаркою або ножівкою.
5. Для фіксації додаткових кілець подовження каналу використати
секундний клей або ацетон.
6. Після обрізання каналу по фактичній товщині стіни використайте
саморозширяючу стрічку ПСУВ, котра йде у комплекті.
7. Намотувати псув стрічку потрібно у напрямку руху каналу,
зафіксувавши перше, середнє та останнє кільце.
8. Вставте канал у отвір, щоб зовнішня решітка та край каналу були в
рівень зі стінами.
9. Вставте теплоакумулятор на глибину 10-15 см від кімнати, або не
менше ніж 10 см від вулиці.
10. Для підключення до мережі використовувати кабель січенням 2*0,5,
або 2*0,75 мм плоский. НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ
КАБЕЛЬ КРУГЛОЇ ФОРМИ І БІЛЬШОГО СІЧЕННЯ.

Коротка інструкція з експлуатації до
моделі Air Q

Завантажити мобільний додаток
Android

IOS

Комплектація

Технічні характеристики
Параметр

Характеристика

Продуктивність, м.куб

18-53

Споживча потужність, Вт/год.

5

Шумове навантаження, дБ

5-25

Монтажна довжина, мм.

270-600

Керування

Віддалене Wi Fi, мобільний додаток

Автоматичний захист

Air Flow Ballance

Діаметр монтажного отвору, мм

160-180

ККД системи, %

64-98

Початок роботи

Створення акаунту:
1. Заповнити необхідні поля авторизації;
2. Ввести код автентифікації, котрий було надіслано на пошту;
3. Створити кімнату.

Підключення рекуператора до додатку:
1. Підключити телефон до потрібної мережі Wi-Fi
2. Увімкнути геолокацію на час пошуку обладнання у мережі
3. У вікні Кімната натиснути Приєднати пристрій
4. Ввести пароль до мережі
5. Натиснути Шукати пристрої
6.Після того, як прилад буде видимим у додатку, зупинити пошук та
натиснути +, підключити.

Вимоги щодо мережі та підключення:
Рекуператор має монтуватися у зоні достатнього сигналу роутера;
У паролі до Wi-Fi мережі мають бути відсутні символи (!»№;%:?*, тощо);
Під час привʼязування рекуператора до системи телефон має бути
підключений до мережі частотою 2,4 Гц, якщо телефон використовує
частоту 5 Гц, то у налаштуваннях роутера змініть її на 2,4 Гц ( на момент
підключення обладнання).
На момент пошуку рекуператора на телефоні має бути включена
геолокація і надані всі необхідні дозволи, котрі запросить система.

