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2 Uppstart

LADDA NER APPEN ”APPLICA” FRÅN CAREL

INSTÄLLNINGAR

UPPSTART

Appen finns på Google play 
och App Store.

Börja med att göra grund- 
inställningar för appen.

• Välj språk

• Välj vilka enheter som 
ska visas i appen. 

I Sverige använder vi  
International System  
(°C, meter etc).

• Välj vilken typ av 
notifikationer du vill ta 
emot från appen.

 □ App-relaterat innehåll?
 □ Systemunderhåll?

Välj om du vill ladda ner 
loggen över aggregatets 
drift automatiskt.

 □ ”Disabled” för nej.
 □ ”Enabled” för ja.

Om du valde ”Enabled” i 
fältet ovan, välj hur långt 
tillbaka i tiden du vill att 
loggen ska gå.

Välj om du vill att mjukvaran 
i aggregatet ska uppdateras 
automatiskt.

 □ ”Disabled” för nej.
 □ ”Enabled only via wifi” 

för ja, endast via wifi.
 □ ”Enabled” för ja.

QR-kod för nedladdning 
från App Store

QR-kod för nedladdning 
från Google play



3Inloggning & uppkoppling

INLOGGNING & UPPKOPPLING

1�2 När du tryckt på Blu-
etooth-symbolen syns ditt 
aggregat i listan. 

• Klicka på ditt aggregat för 
att ansluta.

1�1 Aggregatet är utrustat 
med Bluetooth som stan-
dard och det är den anslut-
ningen vi rekommenderar.

Bluetoothsignalen har en 
räckvidd på 5–10 meter.

• Tryck på Bluetooth-
symbolen längst ner i 
mitten.

1�3 Du kopplas upp mot  
aggregatet...

1�5 Alla aggregat är låsta 
med lösenord så att inte 
obehöriga ska komma åt 
aggregatet.

• Klicka Användarprofilen 
”User” för att komma 
vidare.

1�4 Om din mobiltelefon 
eller mobila enhet frågar 
om du vill koppla ihop med 
aggregatet välj OK eller JA 
för att komma vidare.

1�6 Skriv in ditt lösenord för 
användarprofilen ”User”. 

Ditt lösenord är 100

Lösenordet finner du även 
på en dekal på aggregatet. 
Vanligtvis bakom dörren/
luckan.

Efter inloggningen kom-
mer du till ”Hem vyn” där 
en översikt av aggregatet 
visas. Se nästa sida.

1.



4 Styrning ”home”

STYRNING ”HOME”

Meny

Aktuell tilluftstemperatur

Schemalagt driftläge

Service meny

Två fläktar samt 
fläkthastighet i %

Två luftfilter

Status för den automa-
tiska kondenskokaren
Hur mycket bypass 
spjället är öppet i %
Status för förvärmen

Inställd tilluftstemperatur
Utomhustemperatur

Årstid

Driftlogg

Om aggregatet  
kyler eller värmer

Om aggregatet  
kyler eller värmer

Trycker du i mitten av aggregatet på bilden får du 
en annan översikts vy, se nästa bild

2.



5Temperatur

3�2 I servicemenyn 
visas följande:

Gå in på Commands 
(Direktkommando)

Gå in på servicemenyn 
”Service area”   

TEMPERATUR

3�1 Nu är du i ”Hem vyn” 
och här visas en översikt av 
aggregatet.  

3�4 Tryck på temperaturen 
för att ändra värdet.

Radera det gamla värdet 
och skriv det nya. Tryck 
sedan OK.

3�3 Här kan du starta och 
stänga av aggregatet

OBS! Det är fortfarande 
ström i aggregatets kablar 
och elektriska komponenter! 
Dra alltid ut aggregatets 
stickpropp från väggutta-
get för att göra aggregatet 
strömlöst.

Här visas årstid

Här ställer du in vilken tilluft-
stemperatur du vill ha

3.



6 Schema

4�2 I servicemenyn 
visas följande:

4�3 Driftschema för  
måndag till söndag.                                               

Här väljer du om  
aggregatet ska gå efter 
driftschema eller ej.

För att ändra schemat, 
klicka på aktuell dag.

Gå in på Scheduler 
(Schema)

SCHEMA

4�1 ”Hem vyn” här visas en 
översikt av aggregatet.   

4�4 Efter du har klickat på 
den dagen du vill ändra så 
klickar du på det förvalda 
programmet

4�5 Om det ska gälla för 
hela dagen, välj något av 
följade program:

 □ Komfort
 □ Ekonomi 
 □ Av 

*Aggregattet kan förslags-
vis vara avstängt på helger 
på en tom arbetsplats.

4�6 Om det ska vara olika 
driftlägen för samma dag, 
välj något av följande pro-
gram:

 □ Program 1
 □ Program 2
 □ Program 3
 □ Program 4

I vardera program kan du 
skapa egna olika anpassade 
scheman

4.

Gå in på servicemenyn 
”Service area”   
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4�10 Driftschema för  
högtider/helgdagar
Med pilarna kan du klicka 
dig fram till läget där du 
kan lägga till driftschema 
för högtider/helgdagar.

4�7 Du har möjlighet att 
välja 4 olika driftlägen un-
der samma dag.

Välj vilken tid ett driftläge 
ska starta genom att klicka 
på tiden.

* Klicka även på tiden i 
nästa ruta du får upp.

AM = förmiddag  
PM = eftermiddag

4�8 Ändra tiden genom 
att snurra på klockan tills 
du får den tid du vill ha
Sen tryck OK

4�9 Klicka på den symbol 
för den typ av drift det 
ska vara just den aktuella 
tiden. Dessa tre finns:

Nattläge

Ekonomiläge 

Komfortläge

Här väljer du om  
driftschema för högti-
der/helgdagar ska vara 
aktivt eller ej

Välj sedan vilken start dag 
och slutdag.

Justering görs på samma 
sätt som visats innan
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INJUSTERING BÖR ENDAST GÖRAS NÄR AGGREGATET TAS TILL BRUK

INJUSTERING AV FLÄKTAR

5�2 När du tryckt på Blue- 
tooth symbolen syns ditt 
aggregat i listan. 

• Klicka på ditt aggregat för 
att ansluta.

5�1 Aggregatet är utrustat 
med Bluetooth som stan-
dard och det är den anslut-
ningen vi rekommenderar.

Bluetoothsignalen har en 
räckvidd på 5–10 meter.

• Tryck på Bluetooth-
symbolen längst ner i 
mitten.

5�3 Du kopplas upp mot  
aggregatet...

5�5 Alla aggregat är låsta 
med lösenord så att inte 
obehöriga ska komma åt 
aggregatet.

• Klicka användarprofilen 
”Service” för att komma 
vidare.

OBS! När injustering är klar 
använd endast användar-
profilen ”User”

5�4 Om din mobiltelefon 
eller mobila enhet frågar 
om du vill koppla ihop med 
aggregatet välj OK eller JA 
för att komma vidare.

5�6 Skriv in lösenordet för 
användarprofilen ”Service”. 

Ditt lösenord är 200

Efter inloggningen kom-
mer du till ”Hem vyn” där 
en översikt av aggregatet 
visas. Se nästa sida.

5.



9Injustering av fläktar

Gå in på ”Devices 
Parameters”

Gå in på ”Fans”

5�10 För injustering av fläk-
tarna välj ”Fans” i menyn.

Gå in på ”Service Menu”

Gå in på servicemenyn 
”Service area” 

5�8 Nu är du i service 
area. I menyn väljer du 
”Service Menu”

5�9 Nu är du i Service 
Menu. I menyn väljer du 
”Devices Parameters”

5�7 Nu är du i ”Hem vyn” 
och här visas en översikt av 
aggregatet.  

5�11 Justera grundflödets 
% i parameter ”f10”.  

Klicka på siffran för att  
skriva in ett nytt värde.

Justera forceringsflödets % 
i parameter ”f13”. 

Klicka på siffran för att  
skriva in ett nytt värde.

Forceringsflödet aktiveras 
av en CO2-givare eller 
närvarogivare

5�12 Justera balansen 
mellan fläktarna/under-
trycket i byggnaden i pra-
meter ”r00”. 

Klicka på siffran för att  
skriva in ett nytt värde.

Ange hur många procent-
enheter mer frånluftsfläkten 
ska vara inställd på. 



10 Larm

Klicka på klockan i högra 
hörnet eller gå in i menyn 
till vänster för att se akti-
va larm eller larmhistorik. 

LARM

6�1 Vissa larm återställer sig 
själva och andra allvarliga 
larm får aggregatet att  
stanna.  

Om det finns aktiva larm 
syns larmsymbolen längst 
upp till höger på klockan.  

6�3 HUR DU STEGVIS 
HANTERAR LARMEN:

1. Öppna aggregatets dörr/
lucka och se om du ser 
några uppenbara fel.

Hittas inga uppenbara fel 
fortsätt till punkt 2. 

Hittas uppenbara fel ska 
du kontakta en service-
tekniker på Kuben  
Ventilation.

2. Klicka på de tre prickarna 
uppe i högra hörnet på 
skärmen och sedan på 
”Reset alarm” för att åter-
ställa larmen. Går larmen 
ej att återställa, fortsätt till 
punkt 3.

3. Dra ur aggregatets stickpropp från vägguttaget 
och låt aggregatet vara strömlöst i minst en minut. 
Återmontera stickproppen och koppla ihop din 
mobiltelefon med aggregatet igen. 

Är larmen borta kan du använda aggregatet som 
vanligt. Kvarstår larmen ska du kontakta en service-
tekniker på Kuben Ventilation.

6�2 Aktiva larm syns på en 
gång. 

För att se larmhistorik klicka 
på ”History” nere till höger på 
skärmen.

I exemplet här har  
aggregatets förvärmebatteri 
överhettats, fläktarna har 
blåst och kylt ner aggregatet 
i 2 minuter och aggregatet 
har sedan stannat.

*Om samma larm återkommer flera gånger på kort 
tid ska du kontakta en servicetekniker på Kuben 
Ventilation. 

6.
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LARMLISTA

Kod Beskrivning (SV) Beskrivning (ENG)

A01 Givarfel - Tilluftstemperatur Supply temperature probe alarm

A02 Givarfel - Luftfuktighet tilluft Supply humidity probe alarm

A03 Givarfel - Frånluftstemperatur Return temperature probe alarm

A04 Givarfel - Luftfuktighet frånluft Return humidity probe alarm

A05 Givarfel - Rumstemperatur Room temperature probe alarm

A06 Givarfel - Luftfuktighet rum Room humidity probe alarm

A07 Givarfel - Uteluftstemperatur Outside temperature probe alarm

A08 Givarfel - Avluftstemperatur Exhaust temperature probe alarm

A09 Givarfel - Frysskydd Antifreeze temperature probe alarm

A10 Givarfel - Tilluftstryck Supply pressure probe alarm

A11 Givarfel - Frånluftstryck Return pressure probe alarm

A12 Givarfel - CO2-givare Probe CO2 alarm

A13 Givarfel - Luftkvalitetsgivare VOC VOC probe alarm

A14 Givarfel - Extragivare Auxiliary probe alarm

A16 Fläktfel - Fläktarna har stannat Fan overload alarm

A17 Fläktfel - Tilluftsfläkten har stannat Supply fan overload alarm

A18 Fläktfel - Frånluftsfläkten har stannat Return fan overload alarm

A19 Överhettning - Eftervärme Main coil overload alarm

A20 Överhettning - Förvärme Fresh air pre-heater coil overload alarm

A21 Värmeväxlare/Bypass fel Heat recovery overload alarm

A22 Flödeslarm - Fläkt Fan flow alarm

A23 Flödeslarm - Tilluftsfläkt Supply fan flow alarm

A24 Flödeslarm - Frånluftsfläkt Return fan flow alarm

A25 Låg tilluftstemperatur Low supply temperature alarm

A26 Hög tilluftstemperatur High supply temperature alarm

A27 Hög luftfuktighet High humidity alarm

A28 Höga halter - CO2 High CO2 level alarm

A29 Höga halter - Luftkvalitetsgivare VOC High VOC level alarm

A31 Varning - Aggregatet behöver service/underhåll Warning - Unit maintenance required

A32 Varning - Aggregatet behöver filterbyte Warning - Filter maintenance required

A33 Varning - Tilluftsfläkten behöver service/underhåll Warning - Supply fan maintenance required

A34 Varning - Frånluftsfläkten behöver service/underhåll Warning - Return fan maintenance required
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Kod Beskrivning (SV) Beskrivning (ENG)

A35 Varning - Roterande värmeväxlare behöver  
service/underhåll

Warning - Thermal wheel maintenance required

A36 Varning - Eftervärmen behöver service/underhåll Warning - Main coil maintenance required

A37 Varning - Förvärmen behöver service/underhåll Warning - Fresh air pre-heater maintenance requi-
red

A38 Varning - Extrafuntion/extraenhet behöver service/under-
håll

Warning - Auxiliary device maintenance required

A39 Allvarligt larm/Nivåvakt Serious alarm from digital input

A40 Frostskyddslarm Frost protection alarm

A41 Filterlarm Filter alarm from digital input

A42 Larm - Internminne styrsystem Retain memory writes alarm

A43 Kommunikationsfel/avstängd - Rumsterminal/Rums- 
display

Room terminal offline alarm

A44 Fel tid - Rumsterminal/Rumsdisplay Room terminal clock alarm

A45 Kommunikationsfel/avstängd - BMS BMS offline

A46 Datumfel styrsystem Invalid RTC date/time alarm

LARMLISTA
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