En frisk fläkt
för din inomhusmiljö!

Green

Snabbstartsguide Classic Deluxe
OBS var noga att både sensor och antennkabel
är ansluten i ventilatorn innan den startas!
De mest grundläggande funktionerna gås igenom lite mer här hur
du snabbt kommer igång med Classic Deluxe maskinen, generellt
så finns informationsmeny först i alla undermenyer som visar de
mest grundläggande inställningar som går att göra i den menyn.
Enkla förklaringar rullar längs ner på skärmen för aktuellt värde
eller meny du står på!
KONTROLLER PÅ FRAMSIDAN:
Blå knapp – gå till defaultskärmen som rullar
Grön knapp – OK för att spara eller manövrera runt i menyn
Svarta knappar – ”piltangenter” översta för upp, nedersta för ner
osv
Knapplåset fungerar som så att när du trycker på en knapp då du
står i default snurran på skärmen som visar Airstar och emellanåt
aktuell temperatur / fukt så måste du trycka ”vänster” pil först
för att kunna börja gå upp/ner i menyn
HUVUDMENYN VISAR
Information – information om ventilatorns inställningar osv
Filterbyte – för att nollställa räkneverket till nästa filterbyte,
krävs kod (4040)
Inställningar – alla inställningar för ventilatorns funktion finns
här, krävs kod (3607)
INFORMATIONS MENYN HAR FÖLJANDE UNDERMENYER
Miljö – visar temperaturer, klocka, datum mm (kan skrolla höger
med pil höger för mer info).
System – visar intern information om mjukvaran och temperaturer, mätt fläkthastighet osv.
INSTÄLLNINGSMENYN HAR FÖLJANDE UNDERMENYER
System – Datum, klocka, språk
Gränsvärden – Om man vill att ventilatorn skall justera fläkthastighet om ett visst fuktighetsvärde uppnås ställs det in här.
Nattsänkning – Här ställer du in vilka dagar nattsänkning skall
gälla på, om den skall gälla hela dagen eller under en viss tid
eller inte alls samt vilken fläkt och temperatur som skall hållas,
Semester är samma sak men då under längre perioder t.ex under
semestrar osv som man vill att nattsänkning skall köras.

Om extern reläbox med element skall köras måste en adapter
skaffas till den, den ansluts i den understa kontakten och startar
efter ett tag om ventilatorn själv inte kan hålla värmen
FILTERBYTE
För att erhålla bästa verkningsgrad krävs det att tillufts- respektive frånluftsfiltret byts när röd/ gröna blinkningar på termostatlådan startar.
När frontluckan på ventilationsaggregatet öppnas, detta görs
genom att sticka ned medföljande röda nål, i det lilla hålet på väsida, ovanpå ventilatorluckan.
På frontens överkant, sitter frånluftsfiltret. Tag loss det från
kardborr-remsan och ersätt det med ett nytt.
Tag i överkant på ventilatorn och vik ned luckan på själva ventilationsaggregatet och tag ur värmeväxlaren. Lyft upp locket samt
gallret och där finns tilluftsfiltret.
Använd gärna en dammsugare och dammsug vellpappen i värmeväxlaren, samt torka av synliga delar i aggregatet med en lätt
fuktad trasa. Detta ökar aggregatets livslängd väsentligt!

