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 Manuál na výměnu filtrů
LG 150



POKYNY
VÝMĚNA FILTRŮ LG 150
Stav vzduchových filtrů je třeba pravidelně kontrolovat. Na ovládací jednotce se každé 4 měsíce 
objeví zpráva o kontrole filtrů. Dioda v symbolu filtru vlevo dole svítí žlutě.

Zkontrolujte filtry svého systému komfortního větrání a podle stupně znečištění je vyměňte! 
Pokud jsou filtry silně znečištěné, vyměňte je okamžitě. V opačném případě proveďte výměnu 
alespoň jednou za 6 měsíců podle stupně znečištění venkovního vzduchu.

Kde se nacházejí jednotlivé filtry?
1 Filtr odváděného vzduchu (hrubý prachový filtr), třída G4
2  Filtr venkovního vzduchu (jemný prachový filtr), třída F7 

(volitelně F9 jako pylový filtr)

! Před jakýmkoli dalším čištěním nebo údržbou vždy odpojte 
vzduchotechnickou jednotku ze zásuvky!

1 Kontrola filtrů
Zpráva o kontrole filtrů každé 4 měsíce. LED dioda vlevo dole 
svítí žlutě, tzn. zkontrolujte znečištění filtrů a podle potřeby je 
vyměňte.

Naše doporučení: Provádějte výměnu filtrů alespoň dvakrát ročně.

2 Vypnutí vzduchotechnické jednotky
Nejprve vzduchotechnickou jednotku vypněte, a to tak, že po přepnutí na 
intenzitu větrání 1 opětovně stisknete tlačítko minus a uvedete zařízení 
do pohotovostního režimu (standby). V pohotovostním režimu jsou diody 
všech tří úrovní intenzity větrání zhasnuté.

Pokud je u vašeho zařízení aktivována funkce nezbytného větrání, což 
značí dioda intenzity větrání 1, která zeleně bliká, musíte kompaktní 
větrací jednotku odpojit od zdroje napájení. Po odpojení na ovládací 
jednotce nesvítí žádná dioda.

3 Otevření vzduchotechnické jednotky
Otevřete přední kryt vzduchotechnické jednotky: 
odšroubujte šrouby a otevřete přední kryt.
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POZNÁMKA: Tyto stručné pokyny NESLOUŽÍ jako náhrada Návodu k obsluze, který je k dispozici 
ke stažení na internetu. Dále doporučujeme, abyste uzavřeli smlouvu o provádění každoroční 
údržby se specializovanou společností, která vlastní úřední oprávnění.

POZOR: Vzduchotechnickou jednotku může (s výjimkou výměny filtrů) obsluhovat pouze 
oprávněný specializovaný personál!
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4 Vyjmutí filtrů
Abyste mohli provést kontrolu, vyjměte filtr odváděného 
vzduchu (1) umístěný nahoře a filtr venkovního vzduchu (2) 
umístěný dole.

5 Výměna filtrů
Nahrazujte filtry výhradně originálními filtry určenými k 
výměně a dbejte na zachování uvedené třídy filtru! Dávejte 
pozor, aby při výměně filtrů nedošlo ke znečištění 
vzduchotechnické jednotky a dalších částí systému!

Pozor: Dodržujte směr nasazení filtrů!

! Znečištěné filtry okamžitě řádným způsobem zlikvidujte. Filtry je 
vhodné uložit ihned po vyjmutí ze zařízení do vzduchotěsného 
obalu.

6 Zapnutí vzduchotechnické jednotky
Po dokončení výměny filtrů systém ihned znovu zapněte 
zapojením do elektrické sítě a stisknutím tlačítka „plus“.
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7 Odstranění zprávy o kontrole filtrů
Odstranění zprávy po čištění/výměně filtrů. Současným 
podržením tlačítek plus a minus alespoň po dobu 5 vteřin.
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Předčasná výměna filtrů
Resetování časovače filtrů bez zobrazení zprávy o 
filtrech. Současným podržením tlačítek plus a minus 
alespoň po dobu 5 vteřin.




