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• Jos konetta ei ole aiemmin otettu käyttöön, kone käynnistyy 
käyttöönottotilassa. 

• Jos kone on otettu käyttöön aiemmin, paina Valikko-painiketta.
• Mene nuolella Ammattilaisasetuksiin. 
• Mene Asetusten tallennus -valikkoon.
• Mene nuolella kohtaan Aloita käyttöönotto.
• Voit myös palauttaa tehdasasetukset. 
• Älä palauta koneen tehdasasetuksia, mikäli koneeseen on tehty 

modbus- tai muita asetuksia.  
Tehdasasetusten palautus nollaa kaikki tehdyt asetukset. 

• Paina Hyväksy-painiketta.
• Valitse kieli, kellonaika ja päivämäärä.
• Paina hyväksy-painiketta.
• Näytölle tulee nyt ilmavirtasäätövalikko.
• Huom! Älä paina vielä nuolesta, mittaa ensin ilmavirrat.

Aseta Kotona-tilan tuloilmavirta
• Mittaa ilmavirrat tuloventtiileistä.
• Aseta tulopuhaltimen prosentti. 
• Siirry eteenpäin painamalla Hyväksy-merkkiä.

Aseta Kotona-tilan poistoilmavirta
• Mittaa ilmavirrat poistoventtiileistä.
• Aseta poistopuhaltimen prosentti. 
• Vahvista poistopuhaltimen prosentti painamalla Hyväksy-merkkiä.
• Nyt Kotona-tilan ilmavirrat on säädetty. 
• Lukitse venttiilit.
• Näytölle tulee Poissa-tilan ikoni. 
• Paina Valikko-painiketta.
• Näytölle tulee ilmanvaihdon asetukset. 
• Paina Hyväksy-merkkiä.
• Näytölle tulee Poissa-tilan asetukset ikoni.
• Paina Hyväksy-merkkiä.
• Näytölle tulee Poissa-tilan asetukset. 
• Paina kynän kuvaa.
• Näytölle tulee Poissa-tilan puhallinnopeus.

Käyttöönoton esivalmistelut

Kotona

Poissa

Tehostus

Takkatoiminto

Valikko

Paluu

Nuoli ylös

Nuoli alas

Nuoli vasemmalle

Nuoli oikealle

Hyväksy
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Aseta Poissa-tilan ilmavirrat
• Ota kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset pois päältä.
• Mene nuolella kohtaan kosteus.
• Paina kynän kuvaa. 
• Mene nuolella kohtaan Pois.
• Pain Hyväksy-merkkiä.
• Paina takaisin. 
• Mene kohtaan hiilidioksidianturi.
• Poista hiilidioksidiohjaus samalla tavalla kuin kosteusohjaus.
• Mittaa ilmavirrat tulo- ja poistoventtiileistä.
• Älä muuta venttiilien säätöasetuksia.
• Aseta Poissa-tilan puhallinprosentti.
• Tulo-poistosuhde on sama kuin Kotona-tilassa! 
• Paina Hyväksy-merkkiä.
• Mene nuolella tuloilman lämpötila-asetukseen. 
• Paina kynän kuvaa.
• Aseta Poissa-tilan tuloilman lämpötila.
• Paina Hyväksy-painiketta.
• Laita kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset takaisin päälle.
• Vahvista Poissa-tilan asetukset painamalla takaisin-painiketta.
• Paina nuolta oikealle. 

• Näytölle tulee Kotona-tilan asetukset.
• Paina hyväksy-painiketta.
• Tee Kotona-tilan asetukset samalla tavalla kuin Poissa-tilan asetukset.
• Puhallinprosenttia ei enää tarvitse säätää. 
• Jos kuitenkin joudut mittaamaan ilmavirtoja, ota kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset pois päältä.
• Aseta Kotona-tilan tuloilman lämpötila.
• Varmista, että kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset ovat päällä. 
• Paina takaisin-painiketta. 
• Paina nuoli oikealle. 
• Näytölle tulee Tehostus-tilan asetukset. 
• Paina kynän kuvaa.
• Näytölle tulee Tehostus-tilan puhallinnopeus.

 Aseta kotona-tilan loput asetukset
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Aseta Tehostus-tilan ilmavirrat
• Ota kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset pois päältä samalla tavalla kuin Poissa-tilassa.
• Mittaa ilmavirrat tulo- ja poistoventtiileistä.
• Älä muuta venttiilien säätöasetuksia.
• Aseta Tehostus-tilan puhallinprosentti.
• Tulo-poistosuhde on sama kuin Kotona-tilassa! 
• Paina Hyväksy-merkkiä.
• Tee Tehostus-tilan asetukset samalla tavalla kuin Poissa ja Kotona -tilojen asetukset.
• Varmista, että Tehostus-tilan ajastin on päällä ja aseta sopiva tehostuksen kesto. 
• Aseta Tehostus-tilan tuloilman lämpötila.
• Laita kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset takaisin päälle. 
• Paina takaisin-painiketta. 
• Paina nuoli oikealle. 
• Näytölle tulee Takkatoiminto-asetukset.
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Aseta Tehostus-tilan ilmavirrat
• Varmista, että ajastin on päällä. 
• Aseta Takkatoiminnon kestoaika.
• Nosta tulopuhaltimen prosenttia tarvittava määrä.
• Aseta poistopuhaltimen tehoksi sama kuin Kotona-tilassa.
• Jos asunnossa ei ole takkaa, aseta puhallinprosenteiksi samat kuin Kotona-tilassa.
• Vahvista Takkatoiminnon asetukset painamalla Takaisin-painiketta.
• Paina Hyväksy-painiketta. 
• Nyt ilmavirrat on säädetty.

Käyttöönoton viimeistely

• Paina Takaisin-painiketta, kunnes näytölle tulee Poissa-tilan ikoni.
• Mene asetusten tallennus- ja palautusvalikkoon. 
• Paina Valikko-painiketta.
• Mene nuolella kohtaan Ammattilaisasetukset.
• Paina Hyväksy-painiketta.
• Mene nuolella kohtaan Asetusten tallennus.
• Paina Hyväksy-painiketta.
• Vahvista käyttöönottoasetusten tallennus.
• Paina Takaisin-painiketta, kunnes näytölle tulee Poissa-tilan ikoni.
• Käyttöönotto on nyt valmis ja kone käy Poissa-tilassa. 
• Jos myöhemmin muutat esimerkiksi analogia-, digitaalitulojen tai muita asetuksia,  

muista lopuksi tallentaa käyttöönottoasetukset. 


