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Prosimy o dokładne przestrzeganie
wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia
oraz powstania szkód materialnych.

Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo
Ten znak ostrzega przed niebezpie-
czeństwem zranienia.

! Uwaga
Ten znak ostrzega przed stratami
materialnymi i zanieczyszczeniem
środowiska.

Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obsługi skierowana
jest do osób obsługujących instalację.
Urządzenie to może być użytkowane
przez dzieci od 8. roku życia oraz przez
osoby o zmniejszonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub ograni-
czonej ocenie zagrożenia lub też osoby
nieposiadające odpowiedniej wiedzy i
doświadczenia wyłącznie pod nadzorem
lub po przeszkoleniu w zakresie bez-
piecznego używania urządzenia oraz
wynikających z niego zagrożeń.

! Uwaga
Należy nadzorować dzieci przeby-
wające w pobliżu urządzenia.
■ Dzieci nie mogą bawić się urzą-

dzeniem.
■ Dzieci nie mogą przeprowadzać

czynności związanych z czyszcze-
niem i konserwacją urządzenia
bez odpowiedniego nadzoru.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące montażu urządzenia

Podłączanie urządzenia

■ Urządzenie może zostać podłączone i
uruchomione wyłącznie przez autory-
zowany personel.

■ Przestrzegać wymaganych elektrycz-
nych warunków przyłączeniowych.

■ Zmian w istniejącej instalacji może
dokonywać wyłącznie autoryzowany
personel.

Niebezpieczeństwo
Niefachowo przeprowadzone prace
przy instalacji mogą doprowadzić
do wypadków zagrażających życiu.
Prace przy podzespołach elektrycz-
nych mogą wykonywać wyłącznie
wykwalifikowani elektrycy.

Wskazówki bezpieczeństwa
Dla własnego bezpieczeństwa
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Prace przy urządzeniu

■ Wszelkie ustawienia i prace przy urzą-
dzeniu należy wykonywać zgodnie z
zaleceniami zawartymi w niniejszej
instrukcji obsługi.
Inne prace przy urządzeniu może
wykonywać wyłącznie autoryzowany
serwis.

■ Nie otwierać urządzenia.
■ Nie odkręcać obudów.
■ Nie zmieniać ani nie zdejmować ele-

mentów montażowych i zainstalowa-
nego wyposażenia dodatkowego.

■ Nie otwierać ani nie dokręcać połączeń
rurowych.

Elementy dodatkowe, części
zamienne i szybkozużywalne

! Uwaga
Elementy, które nie zostały spraw-
dzone w połączeniu z instalacją,
mogą spowodować jej uszkodzenie
lub zakłócić prawidłowe funkcjono-
wanie.
Montażu lub wymiany może doko-
nywać tylko firma instalatorska.
Jeśli zasilający przewód elektryczny
tego urządzenia jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony przez pro-
ducenta lub jego dział obsługi kli-
enta albo osobę o podobnych kwali-
fikacjach.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji urządzenia

Postępowanie w razie pożaru

Niebezpieczeństwo
W przypadku wystąpienia otwar-
tego ognia istnieje niebezpieczeń-
stwo poparzenia.
■ Wyłączyć instalację.
■ Używać atestowanych gaśnic

klasy pożarowej ABC.

Warunki dot. miejsca ustawienia

! Uwaga
Nieodpowiednie warunki otoczenia
mogą spowodować uszkodzenie
instalacji i zagrozić bezpieczeństwu
eksploatacji.
■ Przestrzegać dopuszczalnych

temperatur otoczenia zgodnie z
danymi w niniejszej instrukcji
obsługi.

■ Urządzenie do ustawienia w
pomieszczeniu:
– Unikać zanieczyszczeń powie-

trza poprzez chlorowco-alkany
(zawarte np. w farbach, rozpusz-
czalnikach i środkach czyszczą-
cych).

– Unikać stałej wysokiej wilgot-
ności powietrza (np. wskutek
częstego suszenia prania).

Wskazówki bezpieczeństwa
Dla własnego bezpieczeństwa (ciąg dalszy)

61
76

29
4

 



4

1. Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność .................................................................................. 5

2. Informacje wstępne Symbole ................................................................................................. 6
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .............................................. 6
Informacja o wyrobie .............................................................................. 7
■ Licencje na oprogramowanie .............................................................. 7
Pierwsze uruchomienie .......................................................................... 8
Ustawienia fabryczne instalacji .............................................................. 8

3. Informacje dotyczące
obsługi

Przegląd ................................................................................................. 9

4. Wyłączanie i włączanie Włączanie wentylacji mieszkania ........................................................... 12
Wyłączanie wentylacji mieszkania ......................................................... 12

5. Odczyty Odczyt licencji dla zintegrowanego modułu komunikacyjnego TCU100 13
■ Aktywacja trybu Access-Point ............................................................ 13
■ Wywoływanie informacji dot. licencji dla komponentów zewnętrz-

nych .................................................................................................... 13
■ Oprogramowanie autorstwa stron trzecich ......................................... 13
■ Dezaktywacja trybu Access-Point ...................................................... 14

6. Co robić gdy? Temperatura w pomieszczeniach jest za niska ...................................... 15
Temperatura w pomieszczeniach jest za wysoka .................................. 15

7. Utrzymywanie w dobrym
stanie technicznym

Czyszczenie systemu wentylacji mieszkań ........................................... 16
■ Tryb wymiany filtra .............................................................................. 16
■ Czyszczenie otworów nawiewnych/wywiewnych ............................... 16
■ Czyszczenie kuchennego otworu wywiewnego .................................. 17
Wymiana filtrów ..................................................................................... 18
■ Wymiana filtrów w urządzeniu wentylacyjnym .................................... 18
■ Wymiana filtrów w otworach wywiewnych .......................................... 21
■ Reset wskaźnika wymiany filtra .......................................................... 22

8. Wykaz haseł ................................................................................................................ 23

Spis treści

Spis treści

61
76

29
4



5

Nie obowiązuje odpowiedzialność za utratę zysku, nie-
zrealizowane oszczędności oraz inne bezpośrednie
lub pośrednie szkody, wynikające ze stosowania zinte-
growanego w instalacji interfejsu WLAN lub odpowied-
nich usług internetowych. Nie obowiązuje odpowie-
dzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego
zastosowania.
Odpowiedzialność jest ograniczona do szkód powsta-
łych w typowy sposób, jeżeli przez lekką nieuwagę
zostanie naruszony istotny obowiązek wynikający z
umowy, którego spełnienie umożliwia prawidłową reali-
zację umowy.
Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania,
jeżeli szkody zostały spowodowane umyślnie lub na
skutek rażącego zaniedbania lub jeżeli odpowiedzial-
ność wynika z ustawy o odpowiedzialności z tytułu
wadliwości produktu.

Obowiązują ogólne warunki sprzedaży firmy Vies-
smann podane w aktualnym cenniku Viessmann.
W przypadku korzystania z aplikacji Viessmann obo-
wiązują postanowienia dot. ochrony danych oraz
warunki użytkowania. Powiadomienia typu Push i e-
mail to usługi operatorów sieci, za które firma Vies-
smann nie ponosi odpowiedzialności. W tym zakresie
obowiązują warunki handlowe danego operatora.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność
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Symbol Znaczenie
Odsyłacz do innego dokumentu zawierają-
cego dalsze informacje
 

1. Czynność robocza na rysunkach:
Numeracja odpowiada kolejności wykony-
wanych prac.

Ostrzeżenie przed szkodami rzeczowymi i
zagrożeniem dla środowiska
 
 
Obszar będący pod napięciem
 
 
Zwrócić szczególną uwagę.
 
 
■ Podzespół musi zostać zablokowany

(słychać zatrzaśnięcie).
albo

■ Sygnał dźwiękowy
■ Zamontować nowy podzespół.

albo
■ W połączeniu z narzędziem: wyczyścić

powierzchnię.
Fachowo zutylizować podzespół.
 
 
Oddać podzespół do utylizacji w punkcie
odbioru. Nie wyrzucać podzespołu razem z
odpadami z gospodarstwa domowego.
 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Zgodnie z przeznaczeniem urządzenie można instalo-
wać i eksploatować tylko w zamkniętych systemach
grzewczych wg DIN 1946-6, uwzględniając odpowied-
nie instrukcje montażu, serwisu i obsługi. Przewidziane
jest tylko do kontrolowanej wentylacji mieszkania.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem zakłada, że
wykonano stacjonarną instalację w połączeniu z
dopuszczonymi komponentami, charakterystycznymi
dla danej instalacji.

Zastosowanie komercyjne lub przemysłowe w celu
innym niż wentylacja mieszkania nie jest zastosowa-
niem zgodnym z przeznaczeniem.

Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest
dopuszczane przez producenta w zależności od kon-
kretnego przypadku.

Niewłaściwe użycie urządzenia wzgl. niefachowa
obsługa (np. otwarcie urządzenia przez użytkownika
instalacji) jest zabronione i skutkuje wyłączeniem
odpowiedzialności. Niewłaściwe użycie obejmuje także
zmianę zgodnej z przeznaczeniem funkcji komponen-
tów systemu wentylacyjnego.

Wskazówka
Urządzenie przewidziane jest wyłącznie do użytku
domowego, co oznacza, że nawet nieprzeszkolone
osoby mogą je bezpiecznie obsługiwać.

Informacje wstępne

Symbole
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Urządzenie wentylacyjne Vitoair FS jest używane do
wentylacji budynków poprzez systemy przewodów
powietrza dolotowego i usuwanego z odzyskiem ciepła
i wilgoci.
Aby zagwarantować pracę przy niskich temperaturach
powietrza zewnętrznego, można użyć dodatkowo ele-
mentu grzewczego podgrzewu wstępnego (wyposaże-
nie dodatkowe).
Aby ułatwić montaż, przyporządkowanie przyłączy
urządzenia wentylacyjnego można sparametryzować
w 2 wariantach podłączenia. Wariant podłączenia
należy sparametryzować w aplikacji ViGuide podczas
uruchamiania.
Urządzenie wentylacyjne można zamontować do
wyboru na ścianie, na suficie lub na podłodze.

Panele obsługowe i aplikacje

Obsługa urządzenia wentylacyjnego może odbywać
się na następujących urządzeniach i aplikacjach:
■ Panel sterujący urządzenia grzewczego
■ Zdalne sterowanie Vitotrol 300-E
■ Aplikacja ViCare
■ Przycisk 4-stopniowy
■ Tylko specjalista:

W celu parametryzacji, diagnostyki i usuwania uste-
rek obsługa poprzez aplikację ViGuide

Funkcja

Zasysane świeże powietrze zewnętrzne jest podczas
wlotu do urządzenia wentylacyjnego prowadzone naj-
pierw przez filtr. Następnie powietrze z zewnątrz jest
wstępnie ogrzewane przez przeciwprądowy wymiennik
ciepła dzięki energii pochodzącej z powietrza usuwa-
nego, bez mieszania obu strumieni powietrza ze sobą.
Oczyszczone i wstępnie ogrzane powietrze zew-
nętrzne jest doprowadzane do pomieszczeń poprzez
system przewodów jako powietrze dolotowe.
Powietrze usuwane odsysane jest przez system prze-
wodów z pomieszczeń, w których występuje wilgoć i
intensywne zapachy (kuchnia, łazienka, toaleta), i
transportowane do urządzenia wentylacyjnego. Przed
przejściem przez przeciwprądowy wymiennik ciepła
powietrze jest oczyszczone przez specjalny filtr. W
wymienniku ciepła powietrze usuwane ogrzewa chłod-
niejsze powietrze zewnętrzne zgodnie z zasadą prze-
pływu przeciwprądowego, po czym zostaje usunięte z
budynku przez przewód powietrza odprowadzanego.

W zależności od temperatur panujących wewnątrz i na
zewnątrz budynku automatycznie wyłączony i włą-
czony z powrotem może zostać odzysk ciepła i wilgoci.
W tym celu klapa obejścia zamyka się i otwiera. W ten
sposób można ochłodzić wnętrze budynku, np. pod-
czas chłodniejszych letnich nocy, za pomocą powietrza
zewnętrznego.
Stała regulacja przepływu objętościowego zapewnia
zdefiniowany i stały przepływ objętościowy powietrza
po stronie powietrza dolotowego i usuwanego, nieza-
leżnie od ciśnienia statycznego w systemie przewo-
dów. Wbudowany element grzewczy podgrzewu
wstępnego zapewnia zrównoważoną pracę również
przy temperaturach zewnętrznych do ok. –20°C. Dzięki
temu zagwarantowana jest praca z niezmiennie wyso-
kim stopniem odzysku ciepła i wilgoci. 
Na panelu sterującym urządzenia grzewczego,
aplikacji ViCare lub Vitotrol 300-E można ustawić pro-
gramy czasowe, za pomocą których system wentylacji
mieszkań pozwala dopasować się do potrzeb.
Aby odprowadzić powstającą wilgoć, urządzenie wen-
tylacyjne musi być zawsze włączone.
Jeżeli urządzenie jest wyłączone, istnieje niebezpie-
czeństwo kondensacji w instalacji wentylacyjnej i
budynku (szkody spowodowane wilgocią).
Urządzenie wentylacyjne jest wyposażone w funkcję
czasowego monitorowania filtra powietrza zewnętrz-
nego i usuwanego. Panele obsługowe i aplikacje pod-
ają informację o konieczności wymiany filtra; filtry są
więc wymieniane w zależności od potrzeb.

Zastosowanie w budynku pasywnym

Vitoair FS odpowiada wymaganiom dotyczącym zasto-
sowania w budynku pasywnym.

Licencje na oprogramowanie

Ten produkt zawiera oprogramowanie obce wraz z
oprogramowaniem Open Source. Posiadają Państwo
uprawnienia do korzystania z tego oprogramowania
pod warunkiem przestrzegania wszystkich warunków
licencji.

Licencje dla zintegrowanego modułu komunikacyj-
nego: patrz strona??.

Informacje wstępne

Informacja o wyrobie
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Pierwsze uruchomienie i dostosowanie systemu wen-
tylacji mieszkań do warunków lokalnych i uwarunko-
wań budowlanych, a także szkolenie w zakresie
obsługi musi przeprowadzić firma instalatorska.

Ustawienia fabryczne instalacji

System wentylacji pomieszczeń mieszkalnych jest
wstępnie ustawiony fabrycznie i po uruchomieniu
przez firmę instalatorską gotowy do pracy:

Zabezpieczenie przed zamrożeniem
■ Zabezpieczenie przed zamrożeniem posiadanego

urządzenia wentylacyjnego jest zagwarantowane.

Wentylacja mieszkania
■ Wentylacja mieszkania jest wstępnie ustawiona.

Przestawienie na czas zimowy/letni
■ Przestawienie czasu odbywa się automatycznie.

Data i godzina
■ Data i godzina zostały ustawione przez firmę instala-

torską.

W każdej chwili można dostosować ustawienia do
indywidualnych potrzeb za pomocą aplikacji ViCare lub
bezprzewodowego modułu zdalnego sterowania
Vitotrol 300-E.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej
Przerwa w dostawie energii elektrycznej nie powoduje
utraty żadnych ustawień.

Informacje wstępne

Pierwsze uruchomienie
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Elementy obsługowe znajdują się pod osłoną ozdobną.

Demontaż osłony ozdobnej

2.

1.
3x

A

Rys. 1

A Elementy obsługowe

Elementy obsługowe

A

Rys. 2

A Przyciski obsługi
Dioda statusowa LED, biała, żółta, czerwona
Dioda połączenia, biała, żółta, czerwona
Dioda komunikacji, biała

Informacje dotyczące obsługi

Przegląd
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Znaczenie wskaźników LED
Dioda LED Wskazanie Znaczenie

Świeci się w sposób ciągły
na biało.

Urządzenia wentylacyjne pracuje.

Świeci się w sposób ciągły
na żółto.

Urządzenia wentylacyjne pracuje.
Występuje komunikat serwisowy. Patrz aplikacja ViCare lub
Vitotrol 300-E.

Miga powoli na żółto. Wymiana filtra jest konieczna, patrz strona 16.
Miga szybko na żółto. Tryb wymiany filtra aktywny.
Świeci się w sposób ciągły
na czerwono.

Urządzenia wentylacyjne pracuje.
Występuje komunikat ostrzegawczy. Patrz aplikacja ViCare lub
Vitotrol 300-E.

Miga szybko na czerwono. Urządzenia wentylacyjne nie działa.
Występuje komunikat usterki. Patrz aplikacja ViCare lub
Vitotrol 300-E.

Miga powoli na biało. Połączenie z siecią WLAN zostaje nawiązane.
Świeci się w sposób ciągły
na biało.

Połączenie z Internetem/serwerem Viessmann jest nawiązane

Miga szybko na biało. Połączenie z serwerem Viessmann zostaje nawiązane.
Miga powoli na żółto. Nieprawidłowe dane referencyjne WLAN lub dane dostępowe

WLAN. Nie można nawiązać połączenia z siecią WLAN
Miga powoli na czerwono. Brak połączenia z serwerem Viessmann
Świeci się w sposób ciągły
na czerwono.

Sygnał WLAN niedostępny

Miga powoli na biało. Gotowy do połączenia z siecią WLAN
lub
Rozpoczęcie nawiązywania połączenia z siecią WLAN

Świeci się w sposób ciągły
na biało.

Połączenie z siecią WLAN jest nawiązane.

Szybko migają jednocześ-
nie na biało.

Nie można aktywować trybu Access-Point, ponieważ inne wiodące
urządzenie obsługowe jest podłączone.

Świecą jednocześnie w
sposób ciągły na biało

Urządzenie wentylacyjne nie jest jeszcze gotowe do pracy. Zawia-
domić firmę instalatorską.

Montaż osłony ozdobnej

Po zakończeniu obsługi z powrotem zamontować
osłonę ozdobną.

Informacje dotyczące obsługi

Przegląd (ciąg dalszy)
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1.

2.

Rys. 3

Informacje dotyczące obsługi

Przegląd (ciąg dalszy)
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Niebezpieczeństwo
Uszkodzony zasilający przewód elektryczny
może prowadzić do wypadków zagrażających
życiu.
Urządzenia wentylacyjne nie może pracować,
jeśli uszkodzony jest zasilający przewód elek-
tryczny. Zasilający przewód elektryczny musi
zostać wymieniony.

Niebezpieczeństwo
Nieprawidłowo podłączony zasilający przewód
elektryczny może prowadzić do wypadków
zagrażających życiu.
Uszkodzony przewód przyłączeniowy może być
wymieniany wyłącznie przez specjalistę elek-
tryka lub przez serwis techniczny firmy Vies-
smann.

Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
Po kilku sekundach dioda LED  świeci w sposób
ciągły na biało. Urządzenie wentylacyjne jest gotowe
do pracy.

Wyłączanie wentylacji mieszkania

! Uwaga
Jeśli urządzenie wentylacyjne zostanie na stałe
wyłączone, istnieje niebezpieczeństwo, że wil-
goć spowoduje uszkodzenia w pomieszczeniu.
■ Wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy jest to

absolutnie konieczne.
■ Jeżeli w domu nikogo nie ma, warto skorzys-

tać z naszych zalecanych programów robo-
czych np. program wakacyjny.

Wyjąć wtyk przyłącza elektrycznego z gniazdka.

Wyłączanie i włączanie

Włączanie wentylacji mieszkania
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Ten produkt zawiera oprogramowanie obce i/lub opro-
gramowanie Open Source. Posiadają Państwo upraw-
nienia do korzystania z tego oprogramowania pod
warunkiem przestrzegania wszystkich warunków licen-
cji.

Aktywacja trybu Access-Point

Jeżeli tryb Access-Point jest aktywny, nie można
obsługiwać urządzenia wentylacyjnego poprzez
aplikację ViCare.

Nacisnąć krótko przycisk A (patrz strona 9).
Tryb Access-Point jest aktywny.

Wywoływanie informacji dot. licencji dla komponentów zewnętrznych

Warunek: Punkt dostępu jest włączony.

Nacisnąć następujące przyciski:

1. Otworzyć ustawienia WLAN na urządzeniu końco-
wym.

2. Połączyć urządzenie końcowe z siecią WLAN
„Viessmann-<xxxx>”.
Wyświetla się prośba o wprowadzenie hasła.

3. Wprowadzić klucz sieci WPA2 jako hasło dla sieci
WLAN „Viessmann-<xxxx>”.

Wskazówka
Klucz sieci WPA2 jest umieszczony na naklejce:
patrz rozdział „Włączanie i wyłączanie dostępu do
internetu”.

4. Za pomocą podłączonego urządzenia końcowego
otworzyć w przeglądarce adres http://192.168.0.1.

5. Kliknąć link „Third-party Components Licen-
ses”.

Oprogramowanie autorstwa stron trzecich

1 Informacje ogólne

Ten produkt zawiera oprogramowanie autorstwa stron
trzecich, w tym oprogramowanie typu open source.
Masz prawo korzystać z oprogramowania autorstwa
stron trzecich na warunkach odpowiedniej licencji pod-
anych w tym dokumencie.
Dostęp do listy elementów oprogramowania autorstwa
stron trzecich i tekstów licencji można uzyskać
poprzez podłączenie urządzenia grzewczego zgodnie
w opisem w instrukcji obsługi.

2 Poświadczenia

Linux® jest zarejestrowanym znakiem handlowym
Linus Torvalds w Stanach Zjednoczonych i w innych
krajach. Ten produkt zawiera oprogramowanie autor-
stwa OpenSSL Project przeznaczone do użytkowania
w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Ten pro-
dukt zawiera oprogramowanie kryptograficzne stwo-
rzone przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com) oraz
oprogramowanie stworzone przez Tima Hudsona
( tjh@cryptsoft.com ).

3 Wyłączenie odpowiedzialności

Oprogramowanie typu open source zawarte w tym pro-
dukcie jest dystrybuowane BEZ UDZIELANIA JAKICH-
KOLWIEK GWARANCJI; dotyczy to nawet dorozumia-
nej gwarancji ZBYTU lub PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU. Poszczególne licencje mogą
zawierać bardziej szczegółowe informacje dotyczące
ograniczenia gwarancji lub odpowiedzialności.

Odczyty

Odczyt licencji dla zintegrowanego modułu komunikacyjnego TCU100
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4 Jak otrzymać kod źródłowy

Oprogramowanie zastosowane w niniejszym produkcie
może obejmować chronione prawem autorskim opro-
gramowanie, które udostępniane jest na podstawie
licencji wymagającej dostarczenia kodu źródłowego
oprogramowania, takiego jak GPL lub LGPL. Aby
uzyskać odpowiedni kompletny kod źródłowy tego
rodzaju oprogramowania chronionego prawem autor-
skim, należy skontaktować się z nami, korzystając z
danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji 5 poni-
żej, i podać numer kompilacji dostępny w sekcji z infor-
macjami dotyczącymi licencji, do której można uzyskać
dostęp w sposób opisany w tym dokumencie. Oferta
nie jest ograniczona czasowo i dotyczy każdego
odbiorcy niniejszej informacji.

5 Dane kontaktowe

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf
Niemcy
Faks +49 64 52 70-27 80
Tel. +49 64 52 70-0
open-source-software-support@viessmann.com
www.viessmann.de

Dezaktywacja trybu Access-Point

Nacisnąć krótko przycisk A (patrz strona 9).
Tryb Access-Point jest nieaktywny. Urządzenie wenty-
lacyjne można znowu obsługiwać poprzez
aplikację ViCare.

Odczyty

 Odczyt licencji dla zintegrowanego modułu… (ciąg dalszy)
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Przyczyna Sposób usunięcia
■ Obejście się nie zamyka.
■ Elektryczny element grzewczy podgrzewu wstępnego

uszkodzony
■ Wentylator powietrza dolotowego/usuwanego uszko-

dzony

Zawiadomić firmę instalatorską.

Temperatura w pomieszczeniach jest za wysoka

Przyczyna Sposób usunięcia
Obejście się nie otwiera. Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować następujące

ustawienia:
■ Temperatura pomieszczenia (temperatura powietrza

usuwanego)
■ Minimalna temperatura wentylacji
■ W razie potrzeby zawiadomić firmę instalatorską.

Co robić gdy?

Temperatura w pomieszczeniach jest za niska
61
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■ Obudowę urządzenia wentylacyjnego można czyś-
cić, używając dostępnych w handlu środków czy-
szczących. Nie stosować środków do szorowania.

■ Filtry powietrza zewnętrznego i usuwanego w urzą-
dzeniu wentylacyjnych, a także filtry w otworach
wywiewnych muszą być regularnie czyszczone lub
wymieniane. Filtry wymieniać przynajmniej raz w
roku.

! Uwaga
Kurz zbierający się w urządzeniu może prowa-
dzić do uszkodzeń.
Nie włączać urządzenia bez filtra powietrza
zewnętrznego i usuwanego.

■ Zaleca się zlecanie firmie instalatorskiej konserwację
i w razie potrzeby czyszczenie urządzenia wentyla-
cyjnego oraz systemu przewodów przynajmniej raz
w roku.

■ Zaleca się zawarcie umowy na konserwację z firmą
instalatorską.
Zaniedbanie konserwacji wiąże się z ryzykiem.
Regularne czyszczenie i konserwacja stanowią gwa-
rancję higienicznej, nieuciążliwej dla środowiska i
energooszczędnej eksploatacji.

Tryb wymiany filtra

! Uwaga
Praca otwartego urządzenia wentylacyjnego bez
filtra doprowadzi do nagromadzenia się kurzu w
urządzeniu. Nagromadzony kurz może dopro-
wadzić do uszkodzeń.
Rozpocząć tryb wymiany filtra, zanim filtr zosta-
nie wymieniony.

Rozpoczęcie trybu wymiany filtra

A

Rys. 4

A Przyciski obsługi

Przytrzymać przycisk A na urządzeniu wentylacyjnym
przez dłużej niż 5 s i krócej niż 10 s. 
Urządzenia wentylacyjne wyłącza wentylatory prze-
chodzi w tryb wymiany filtra: dioda LED  miga
szybko na żółto.

Zakończyć tryb wymiany filtra nie resetując częs-
totliwości pracy wewnętrznych filtrów.

Przytrzymać przycisk A na urządzeniu wentylacyjnym
nie dłużej niż 5 s. 
Urządzenia wentylacyjne włącza wentylatory i pracuje
zgodnie z ustawieniami.

Wskazówka
Częstotliwość zmiany wewnętrznych filtrów urządzenia
nie zostaje zresetowana.

Czyszczenie otworów nawiewnych/wywiewnych

Lekkie zanieczyszczenie

Oczyścić otwory nawiewne/wywiewne od zewnątrz wil-
gotną ściereczką.

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Czyszczenie systemu wentylacji mieszkań
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Silne zanieczyszczenie

! Uwaga
W przypadku użytkowania systemu wentylacji
mieszkań bez filtrów w systemie przewodów
zbiera się kurz. Zwiększa się przez to opór
powietrza.
Rozpocząć tryb wymiany filtra, zanim anemos-
taty wywiewne zostaną wykręcone.

! Uwaga
Kurz zbierający się w urządzeniu może prowa-
dzić do uszkodzeń.
Urządzenie można włączać tylko z filtrem
powietrza dolotowego i usuwanego.

A

Rys. 5

A Szczelina pierścieniowa

1. Rozpocząć tryb wymiany filtra, patrz rozdział„Tryb
wymiany filtra”.
Urządzenia wentylacyjne wyłącza wentylatory i
przechodzi w tryb wymiany filtra: dioda LED 
miga szybko na żółto.

2. Wykręcić otwory nawiewne/wywiewne (zamek bag-
netowy).

3. Oczyścić otwory na mokro.

4. Ponownie zamocować otwory.

5. Zakończyć tryb wymiany filtra, patrz rozdział„Tryb
wymiany filtra”.
Urządzenia wentylacyjne włącza wentylatory i pra-
cuje zgodnie z ustawieniami.

Wskazówka
■ Nie zmieniać ustawienia szczeliny pierścieniowej A.
■ Jeśli filtry w otworach wywiewnych są zanieczy-

szczone, należy je wymienić: patrz rozdział
„Wymiana filtrów w otworach wywiewnych”.

Czyszczenie kuchennego otworu wywiewnego

! Uwaga
W przypadku użytkowania systemu wentylacji
mieszkań bez filtrów w systemie przewodów
zbiera się kurz. Zwiększa się przez to opór
powietrza.
Rozpocząć tryb wymiany filtra, zanim wyjęty
zostanie kuchenny anemostat powietrza usuwa-
nego.

! Uwaga
Kurz zbierający się w urządzeniu może prowa-
dzić do uszkodzeń.
Urządzenie można włączać tylko z filtrem
powietrza dolotowego i usuwanego.

4.

B

A

2.

3.

Rys. 6

A Filtr tłuszczu
B Zatyczka ochronna

1. Rozpocząć tryb wymiany filtra, patrz rozdział„Tryb
wymiany filtra”.
Urządzenia wentylacyjne wyłącza wentylatory i
przechodzi w tryb wymiany filtra: dioda LED 
miga szybko na żółto.

4. Wyjąć filtr tłuszczu. Wyczyścić kuchenny otwór
wywiewny na mokro.

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Czyszczenie systemu wentylacji mieszkań (ciąg dalszy)
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5. Wyczyścić filtr tłuszczu A za pomocą wody i płynu
do mycia naczyń lub w zmywarce do naczyń. Osu-
szyć filtr tłuszczu A po umyciu.

6. Ponownie założyć filtr tłuszczu.

7. Zamknąć kuchenny otwór wywiewny.

8. Zabezpieczyć kuchenny otwór wywiewny za
pomocą zatyczki ochronnej B.

9. Zakończyć tryb wymiany filtra, patrz rozdział„Tryb
wymiany filtra”.
Urządzenia wentylacyjne włącza wentylatory i pra-
cuje zgodnie z ustawieniami.

Wymiana filtrów

Jeżeli w jednej z następujących możliwości obsługi
wyświetlony zostanie wskaźnik wymiany filtra, należy
wymienić filtr:
■ Vitotrol 300-E
■ Aplikacja ViCare

Wskazówka
Ponieważ również bezpośrednio po fazie budowy
należy na ogół liczyć się ze zwiększonym zapyleniem,
zalecamy dokonanie 1. wymiany filtra już po 2 miesią-
cach.

Wskazówka
Należy sprawdzić także filtry w otworach wywiewnych.
W razie potrzeby wymienić te filtry: patrz rozdział
„Wymiana filtrów w otworach wywiewnych”.

Zabrudzonych filtrów nie wolno wyrzucać razem z
odpadami komunalnymi.

Wskazówka
Datę kolejnej wymiany filtrów można odczytać w
aplikacji ViCare lub Vitotrol 300-E.

Instrukcja obsługi Vitotrol 300-E

Wymiana filtrów w urządzeniu wentylacyjnym

! Uwaga
Kurz zbierający się w urządzeniu może dopro-
wadzić do jego uszkodzenia.
Urządzenie używać tylko z filtrem powietrza
zewnętrznego i powietrza usuwanego.

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Czyszczenie systemu wentylacji mieszkań (ciąg dalszy)
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Otwieranie urządzenia wentylacyjnego

4.

3.

2.
6x

Rys. 7

Rozpocząć tryb wymiany filtra, patrz rozdział„Tryb
wymiany filtra”.
Urządzenia wentylacyjne wyłącza wentylatory i prze-
chodzi w tryb wymiany filtra: dioda LED  miga
szybko na żółto.

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Wymiana filtrów (ciąg dalszy)
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Demontaż filtrów

B

1.
2x2x

2.

A

Rys. 8

2. Nie czyścić filtra powietrza zewnętrznego i powie-
trza usuwanego. Wymienić oba filtry i wyrzucić je z
odpadami domowymi.

Montaż nowych filtrów

B

1.
2x

2.
2x

A

Rys. 9

Pozycja Wariant podłączenia 1 Wariant podłączenia 2
A Filtr powietrza usuwanego G4 =

ISO Coarse 60%
■ Filtr powietrza zewnętrznego G4 =

ISO Coarse 60%
lub

■ Filtr dokładny F7 = ISO ePM1 55%
B ■ Filtr powietrza zewnętrznego G4 =

ISO Coarse 60%
lub

■ Filtr dokładny F7 = ISO ePM1 55%

Filtr powietrza usuwanego G4 = ISO Coarse 60%

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Wymiana filtrów (ciąg dalszy)
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Zamykanie urządzenia wentylacyjnego

! Uwaga
Kurz zbierający się w urządzeniu może prowa-
dzić do uszkodzeń.
Urządzenie można włączać tylko z filtrem
powietrza dolotowego i usuwanego.

3.

1.

2.

4.

Rys. 10

Wymiana filtrów w otworach wywiewnych

! Uwaga
W przypadku użytkowania systemu wentylacji
mieszkań bez filtrów w systemie przewodów
zbiera się kurz. Zwiększa się przez to opór
powietrza.
Rozpocząć tryb wymiany filtra, zanim anemos-
taty wywiewne zostaną wykręcone. Patrz
strona 16.

! Uwaga
Kurz zbierający się w urządzeniu może prowa-
dzić do uszkodzeń.
Urządzenie można włączać tylko z filtrem
powietrza dolotowego i usuwanego.

3.

2.

Rys. 11

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Wymiana filtrów (ciąg dalszy)
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1. Rozpocząć tryb wymiany filtra, patrz rozdział„Tryb
wymiany filtra”.
Urządzenia wentylacyjne wyłącza wentylatory i
przechodzi w tryb wymiany filtra: dioda LED 
miga szybko na żółto.

4. Zakończyć tryb wymiany filtra, patrz rozdział„Tryb
wymiany filtra”.
Urządzenia wentylacyjne włącza wentylatory i pra-
cuje zgodnie z ustawieniami.

Reset wskaźnika wymiany filtra

Zresetować wskaźnik wymiany filtra na urządzeniach
obsługowych:
Przytrzymać przycisk A na urządzeniu wentylacyjnym
przez dłużej niż 5 s i krócej niż 10 s. 
Żądanie wymiany filtra na urządzeniach obsługowych
(np. aplikacja ViCare lub Vitotrol 300-E) jest reseto-
wane.

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym

Wymiana filtrów (ciąg dalszy)
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Wykaz haseł

Wykaz haseł
61

76
29

4



24

Osoba kontaktowa

W przypadku pytań lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych i naprawczych przy instalacji grzewczej
prosimy zwrócić się do firmy instalatorskiej. Adresy najbliższych firm instalatorskich znajdą Państwo np. w Inter-
necie na stronie www.viessmann.de.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
(32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl 61
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