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PAX CALIMA, sovelluksen käyttö iPhone/Anroid-puhelimessa  

(Pax Wireless, versio 3.0.2 tai uudempi. Huom. Calima kytketään vain nollajohtoon N ja vaihejohtoon L.) 
 
 

Asennus  
1) Lataa sovellus ’Pax Wireless’ puhelimesi AppStoresta. 
2) Tarkista, että sovellukselle on puhelimesi asetuksissa sallittu data, sijainti, kameran käyttö, Bluetooth ja WiFi. 
3) Varmista, että Calima-puhaltimessa on virta päällä (puhallin pyörii). Tässä vaiheessa Calimassa ei näy merkkivaloja. 
4) Valitse alkuvalikosta Calima. Lisää se sovellukseen valitsemalla näytön oikeasta yläreunasta plus-merkki.  
5) Sovellus kysyy PIN-koodia, joka löytyy kun irrotat puhaltimen moottoriosan varovasti 

mutta voimakkaasti vetämällä. Huom! Varmista, että otteesi on pitävä! Numero löytyy 
yläosan kiinnikkeestä. Kannattaa kirjoittaa se ylös, niin ei tarvitse irrottaa moottoria 
uudestaan, jos asennus pitää toistaa. Näppäile numero puhelimeesi ja paina ’Yhdistä’. 

6) Jos sovellus ilmoittaa, että laitetta ei löydy, ’Peruuta’ ja syötä PIN-koodi uudestaan.  
7) Valitse ’Viimeistele asennus’.  
8) Kirjoita haluamasi nimi laitteelle, esim. ”Pax pesuhuone” ja paina Valmis. 
9) Kysymys ’Käynnistetäänkö puhallin erillisestä katkaisijasta?’ on tärkeä, sillä se määrittelee jatkon. Kysymys tarkoittaa, 

että käytetäänkö Calimaa ainoastaan erillisestä katkaisijasta. Katkaisijalla tarkoitetaan sähkökytkennöillä asennettua 
katkaisijaa, joka ohjaa virransyöttöä puhaltimelle. Se voi olla esim. valokatkaisijaan yhdistetty tai virtajohdossa oleva 
katkaisija. HUOM! Jos haluat säätää Caliman toimintoja kaikessa laajuudessaan Pax-sovelluksella, vastaa tähän ’EI’.  

10) Myös seuraavaan kysymykseen ’Käytetäänkö puhallinta siirtämään lämmintä ilmaa huoneesta toiseen?’ vastataan ’EI’, 
jos Calimaa käytetään ilman poistamiseksi ulos rakennuksesta, ei ilman siirtämiseen rakennuksen sisällä. 

11) ’Haluatko, että puhallin toimii ilman peruskäyntiä?’ tarkoittaa, että halutaanko käyttää puhallinta vain silloin, kun siihen 
on tarvetta, ilman että se on päällä jatkuvasti. Poistoilmapuhallin on hyvä pitää käynnissä koko ajan, jotta riittävä määrä 
ilmaa vaihtuu asunnossa - peruskäynnissä puhallin on päällä pienemmällä teholla. Vastaa siis tähänkin ’EI’, eli ei haluta 
jättää peruskäyntiä pois. (Valo- ja kosteussensorit saa haluttaessa pois päältä myöhemmin.) 

12) Viimeistele asennus. 
13) Kun valitset nimeämäsi puhaltimen, sovellus ottaa siihen yhteyden, minkä osoittaa Calimaan ilmestyvä sinertävä 

merkkivalo. 
 

Toiminnot ja säädöt 
14) ’Boost’-toiminnolla puhallin siirtyy täysteholle 15 minuutin ajaksi. Täystehon voit sammuttaa aikaisemminkin 

koskettamalla ympyrää uudestaan. 
15) Alempana näytössä näkyy peruskäynnille sekä valo- ja kosteussensoreille asetetut ilmamäärät. Voit myös kytkeä sensorit 

pois päältä, jos haluat. Valitsemalla minkä tahansa näistä kolmesta, voit säätää ilmamäärää. Ilmoitettavan ilmamäärän 
yksikön voit muuttaa koskettamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-kuvaketta (enemmän Asetuksista 
myöhemmin).  

16) ’Lisäasetukset’: a) Peruskäynnin lisäasetuksissa voit määrätä asetetun toiminnon arkipäiville, viikonlopuille tai 
molemmille. b) Valosensorin lisäasetuksissa määritellään tunnistimen herkkyys ja jälkikäyntiajat. c) Kosteussensorin 
lisäasetuksissa määritellään vain tunnistimen herkkyys. 

17) Kun selaat sivua sensoreista alaspäin, voit määritellä kellonajat, ’Hiljaiset tunnit’, jolloin haluat puhaltimen toimivan vain 
peruskäynnillä. 

18) ’Automaattiset toiminnot’ määrittelee, kuinka kauan haluat puhaltimen käyvän täydellä teholla 12 tunnin välein. Tämä 
tuuletustoiminto on tarpeen silloin, jos peruskäyntiä ei haluta käyttää, esimerkiksi jos asunto on tyhjillään pidemmän 
aikaa. Tällä toiminnolla varmistetaan, että asunto tuuletetaan kahdesti vuorokaudessa. 
 

Asetukset 
19) Näytön oikeassa yläkulmassa olevasta Asetukset-kuvakkeesta voit mm. vaihtaa näytettävien ilmamääräarvojen yksikön: 

prosenttia täystehosta, tuntia/minuutti tai litraa/sekunti. Pienimmät ilmamäärät ovat peruskäyntiä, sitä suuremmat 
arvot määrää valosensori ja kaikkein suurimmat ilmamäärät määrittelee kosteussensori. Esimerkiksi prosenteissa 
peruskäynti on säädettävissä välillä 41…70%, valosensorin määrittämä ilmamäärä välillä 70%...88% ja kosteussensorin 
välillä 88%...100%.  

20) Niiden alapuolella on seuraavia toimintoja:  
a) ’Vaihda tuotteen nimi’-kohdassa voit muuttaa puhaltimelle aikaisemmin antamaasi nimeä. 
b) Jos valitset ’Palauta oletusarvot’, puhallin sammuu hetkeksi (merkkivalo sammuu) ja käynnistyy uudelleen 

(merkkivalo sinertävä) oletusarvoilla eli kaikki säädetyt arvot ovat tehdasasetuksilla.  
c) ’Asenna laite uudelleen’ poistaa tiedot puhelimeltasi ja asettaa Caliman kaikki säädetyt arvot tehdasasetuksille.   

Voit sen jälkeen aloittaa Caliman asennuksen alusta siirtymällä näiden ohjeiden alkuun.  
d) ’Poista tämä laite’ poistaa tiedot ainoastaan puhelimestasi, mutta jättää viimeksi tehdyt asetukset Calimaan. 
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USEIMMIN KYSYTYT 
 

Kysymys: ”Asensin sovelluksen, mutta en pysty säätämään muuta kuin peruskäynnin tehoa. Miten 
saan näkyviin myös kosteustunnistimen?” 
Vastaus: ”Mene sovelluksellasi asetuksiin, se on pieni kuvake puhelimen näytön oikeassa yläkulmassa. 
Valitse sieltä kohta ’Asenna laite uudelleen’, joka poistaa tiedot puhelimeltasi ja asettaa Caliman säädöt 
tehdasasetuksille. Aloita Caliman asennus uudestaan painamalla plus-merkkiä oikeasta yläkulmasta, 
syöttämällä PIN-koodi (ohjekirjan takakannessa) ja antamalla laitteelle nimi. Vastaa sitten kysymykseen 
’Käynnistetäänkö puhallin erillisestä katkaisijasta?’ valitsemalla ’EI’.”  
 
Kysymys: ”Calimassa palaa punainen valo, miksi?” 
Vastaus: ”Punainen merkkivalo ilmaisee, että aikaan sidotut toiminnot eivät toimi. Syynä on yleensä 
sähkökatkos, jonka johdosta laitteen aikatieto on kadonnut, eivätkä kalenteri- ja automaattitoiminnot 
siksi toimi. Yleensä riittää, että otat sovelluksella yhteyden Calimaan, jolloin tiedot synkronoituvat. Ellei 
siitä ole apua, voit ottaa kalenteri- ja automaattitoiminnot pois päältä ja jonkun ajan kuluttua palauttaa 
ne. Ongelma häviää viimeistään valitsemalla asetuksista kohta Asenna laite uudestaan, joka poistaa 
kaikki Caliman aikaisemmat tiedot puhelimestasi.”  
 
Kysymys: ”Kauanko Calima pyörii vielä sen jälkeen, kun sammutan sen virtakytkimestä?” 
Vastaus: ”Jälkikäyntiaika on tehdasasetuksilla 15 minuuttia. Aika on säädettävissä Valosensorin 
Lisäasetuksista välillä 5…60 minuuttia.” 
 
Kysymys: ”Kytketäänkö Calima kiinteästi sähköverkkoon vai onko mukana johto? Ja jos ei ole johtoa, 
niin voiko kuitenkin asentaa pistotulpalla? Ja saako teiltä lisävarusteena johdon?” 
Vastaus: ”Calima voidaan asentaa kiinteästi tai pistotulpalla. Asennukseen käy ihan normaali 
kaksinapainen johto, se ei kuulu toimitukseen.” 

 
ONGELMATILANTEESSA TEE TARVITTAESSA MYÖS NÄMÄ  

1) Poista ja lataa sovellus uudestaan. 
2) Varmista, että sovellukselle on puhelimesi asetuksissa sallittu data, sijainti ja kameran käyttö. 

Sovellus saattaa myös huomauttaa näistä asennettaessa. 
3) Tarkista, että myös Bluetoothin käyttö on sallittu. Joissakin puhelimissa täytyy sallia myös WiFi. 
4) Kun olet tarkistanut kaikki edellä mainitut, sulje Bluetooth minuutiksi, sitten käynnistä se taas ja 

yritä uudestaan. 
 

JOS YLLÄ OLEVISTA EI LÖYTYNYT RATKAISUA ONGELMAASI, 
- ota yhteyttä sovelluksella suoraan tekniseen tukeen (englannin- tai ruotsinkielellä), tai 
- lähetä meille sähköposti (suomen-/englanninkielellä) osoitteeseen info@volutiongroup.fi.     
 
HUOM! Yhteyttä ottaessasi muista ilmoittaa puhelimen merkki, sen käyttöjärjestelmä ja versio, mikä on 
ongelma ja sen oireet sekä millaisia merkkivaloja Calimassa näkyy. 
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