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     Sundsvall 13-02-06 

 

 

Instruktion Air Star ventilator A10-Generation 2 

 
 

Termostatfunktioner ” Vita lådan på väggen ” 
 

Forcerad ventilation 
Ger en högre fläkthastighet under en viss tid (hastighet och tid beror på modell), knappen 

trycks in ett litet tag för att starta, ytterligare knapptryck stänger av funktionen. 

Används med fördel om blöta och fuktiga kläder hängs in i boden. 

 

Förlängd dagtemperatur 
Kör dagtemperatur under en viss tid och ignorerar ev. nattsänkning. Knappen trycks in  

ett litet tag för att starta, ytterligare knapptryck stänger av funktionen. 

Används med fördel då man är i boden utöver ordinarie arbetstid och vill ha dagtemperatur. 

 

Temperaturvred 

Med temperaturvredet ställer man in vilken temperatur som skall hållas i boden dagtid. 

Boden värms i första hand av ventilationsaggregatens egna värmeelement. Vid behov 

kopplas de externa elementen på väggen in. Dessa kan inte påverkas manuellt!! 

Nattsänkningen på ventilationsaggregaten fungerar nattetid under veckan (måndag-fredag),  

samt hela dygnet på helgen. 

 

Sommarläge  

Används under varma dagar alternativt om ett  AC-aggregat används i boden. 

Ventilationsaggregatet tillför då ingen värme om inte temperaturen i boden går under  

plus 10 grader. ( Beroende på modell ) 

 

Vinterläge  

Ventilationsaggregatet fungerar normalt och håller inställd temperatur utifrån inställt värde 

på termostatlådan. 

 

 

Visning av klockan 

För att visa klockan/ nuvarande tid, så visas den när man trycker på knappen, forcerad 

ventilation, och sedan stänger av densamma. Då syns gröna blinkningar på termostatlådan, 

(ignorera ev röda). 1 lång först = efter 12 på dagen, 1-12 korta blinkningar, klockan i timmar. 

Sommar / vintertid på klockan justeras automatiskt 

 

Visning av dag 

För att visa vilken dag ventilatorn tror det är, gör samma moment som ” visning av klockan ”, 

men med knappen, förlängd dagtemperatur istället. 1-7 blinkningar beroende av veckodag. 

Ex vis 3 st blinkningar innebär onsdag o s v. 
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Filterbyte 
 

Röd/ grön blinkning hela tiden innebär att det är dags för filterbyte. Byt filter!! 
Se separat instruktion hur filterbyte går till. 

För att bekräfta att filterbyte skett, gör följande: 

 

1. Kontrollera så ventilatorn är igång (och har varit igång minst 2 minuter!) 

2. Dra ur IR/termostat kabeln på ventilatorn, (fläktarna stannar då) 

3. Vänta 5 sekunder 

4. Anslut IR kabeln 

5. Filterbytet är nu klart! 

 

Om ir-kabeln från termostatlådan EJ är ansluten, går inte fläktarna. 

 

Reset-funktion 

 
Om man är osäker på vilka värden som är inlagda eller om det uppstår något fel, så löses 

detta enklast genom att man gör en ” reset-funktion ”, vilket innebär att ventilationsaggregatet 

återgår till fabriksinställningarna. 

 

För att utföra en reset, gör följande: 

1. Vik ner insidans front på ventilatorn så den stannar (alternativt dra ur sladden) 

2. Vik upp fronten på ventilatorn så den startar igen 

3. Inom 30 sekunder dra ur IR/termostat kabeln på ventilatorn, (fläktarna stannar då) 

4. Vänta någon sekund 

5. Anslut IR kabeln 

6. Ventilatorns fläktar går igång efter ca 10 sekunder  

7. Ventilatorn är nu återställd till fabriksinställningar. 

 

 

 

uSD-kort för programmering 
 

1. Kopiera filer till uSD kort, se till att ingenting annat är på kortet 

2. Vik ner insidans front på ventilatorn så den stannar (alternativt dra ur sladden) 

3. Plugga försiktigt in uSD kortet i markerat hål, se till att det inte tappas in i ventilatorn, 

anslutningen är EJ fjädrande utan den skall bara glida in! 

4. Vik upp fronten (eller anslut kabeln), den kommer nu börja programmeras 

automatiskt, under programmering blinkar lampan väldigt snabbt, rör ingenting och se 

till den inte tappar strömmen under tiden eller att fronten viks ner! 

5. Efter programmeringen är klar (tar ca 30 sekunder) startar ventilatorn upp igen 

6. Ta ur uSD kortet! 

7. Den nya programvaran som erhållits är nu inlagd 
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Filterbyte 
 

För att erhålla bästa verkningsgrad krävs det att tillufts- resp 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 vä-sida, 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!  
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